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Nowohucki teatr  
krajobrazowy
dr Jarosław Klaś

Istnieją przynajmniej dwie klasyczne już definicje, 
które podają w przystępny sposób, czym jest 
krajobraz. Pierwsza z nich ma charakter bardziej  
naukowy, a druga − prawny. Janusz Bogdanowski, 
Maria Łuczyńska-Bruzda i Zygmunt Novák piszą, 
że krajobraz „to fizjonomia powierzchni ziemi, 
będąca syntezą elementów przyrodniczych 
i działalności człowieka”1. Z kolei Europejska 
Konwencja Krajobrazowa w art. 1 określa kra-
jobraz jako „znaczny obszar, postrzegany przez 
ludzi, którego charakter jest wynikiem działania 
i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludz-
kich”2. Najogólniej zatem chodzi o pewien po-
strzegany przez nas obszar, który łączy w sobie 
elementy przyrodnicze i kulturowe.  
 Opisana wyżej synteza przyrody i kultury jest 
niezwykle bogata w Nowej Hucie – wschodniej 
części Krakowa, rozumianej jako pięć tzw. dzielnic 
nowohuckich (XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, 
XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławice i XVIII 
Nowa Huta). Żeby dobrze ją opisać, można użyć 
metafory, ponieważ metafory mają nie tylko 
znaczenie językowe, ale są ważne również dla 
poznania i rozumienia świata3. Krzysztof Wiel-
gus i Jadwiga Środulska-Wielgus zauważają, 

1 J. Bogdanowski, M. Łuczyńska-Bruzda, Z. Novák, Architektura krajobrazu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  
 Warszawa–Kraków 1979, s. 8.
2 Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r., Dz.U. 2004, nr 14, 
 poz. 98.
3 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.
4 K. Wielgus, J. Środulska-Wielgus, Parki Nowej Huty czy Nowa Huta miasto-ogród?, [w:] Nowa Huta od NATURY  
 strony, red. E. Urbańska-Kłapa, J. Klaś, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2020, s. 13.

że kraj obraz Nowej Huty jest ukształtowany na 
wzór wielkiego klasycznego, greckiego teatru4. 
Północny łuk wzgórz przypomina widownię 
(theatron), okalającą orchestrę, czyli górną tera-
sę wiślaną, której krawędź stanowi scenę (pro-
skenion). Wejście na nią, czyli parodos, wygląda 
jak dawny trakt sandomierski (dziś al. Jana 
Pawła II), biegnący z Krakowa przez Mogiłę 
na wschód. Pogórze Wielickie, a dalej Beskidy 
i Tatry widoczne z Nowej Huty na południu two-
rzą z kolei swojego rodzaju skene.  
 Naturalne ukształtowanie powierzchni w No-
wej Hucie przypomina zatem budynek teatru. 
Elementy, które znajdują się na tym obszarze 
(np. szata roślinna czy zabytki), to rodzaj sce-
nografii, a dzieje tego terenu to dramat, który 
odgrywany jest na przestrzeni wieków przez 
aktorów: mieszkańców i przybyszów. To wszyst-
ko powoduje, że Nowa Huta ma na stosunkowo 
niewielkim obszarze bardzo zróżnicowany, 
nawarstwiający się w czasie krajobraz: prastary 
kopiec Wandy, zachowane dawne wsie i pola 
uprawne oraz niezwykły układ urbanistyczny 
i zieleń miejską, tereny cenne przyrodniczo 
oraz industrialne, wybitne dzieła architektury 
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średniowiecznej czy renesansowej oraz budynki 
socrealistyczne, modernistyczne i postmoderni-
styczne, architekturę drewnianą, a także dawne 
lotnisko i forty twierdzy Kraków, podmiejskie 
dwory, pałace i bloki mieszkalne. Co ciekawe, 
połączenia te, choć pełne paradoksów, są spój-
ne ze sobą, co stanowi o niewątpliwym fenome-
nie tego miejsca. Podaje się, że krajobraz ten 
kształtował się w czterech fazach: przedhisto-
rycznej (do XII w.), średniowieczno-nowożytnej 
(od XII w. do 1. połowy XIX w.), militarno-przemy-
słowej (od 2. połowy XIX w. do 1. połowy XX w.) 
oraz urbanizacji (od 2. połowy XX w.)5.

POZOSTAŁOŚCI 
PRZEDHISTORYCZNE

 
Z fazy przedhistorycznej na terenie Nowej Huty 
zachowało się ok. 140 stanowisk archeologicz-
nych. Jest to obszar, który należy do najlepiej 
rozpoznanych pod kątem archeologicznym 
w Europie w wyniku ratowniczych prac arche-
ologicznych, prowadzonych od 1950 r. w bardzo 
trudnych warunkach pod kierunkiem Stanisława 
Buratyńskiego na terenie budowy huty i nowego 
miasta6. Najstarszym odkrytym śladem działal-
ności człowieka jest niestałe obozowisko łow-
ców mamutów na terenie obecnego kombinatu, 
datowane na ok. 18−23 tys. lat p.n.e. Pierwsze 
stałe osady ludzkie o charakterze rolniczym 
pojawiły się z kolei ok. 5,5 tys. lat p.n.e., czyli 
w okresie młodszej epoki kamienia (neolit). 
Wtedy zaczęto uprawiać rośliny i hodować 
zwierzęta, a działalność tego typu dominowała 
na tym obszarze i kształtowała jego krajobraz 
aż do połowy XX w. Teren obecnej Nowej Huty 
zamieszkany był następnie przez ludzi z epoki 

5 R. Marcinek, Z. Myczkowski, Czas na Nową Hutę – o planie ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta, „Ochrona  
 Zabytków” 2017, nr 1, s. 134.
6 O archeologii Nowej Huty – zob. m.in. J. Górski, Archeolodzy w Nowej Hucie. Sześćdziesięciolecie Oddziału  
 Muzeum Archeologicznego w Krakowie, „Materiały Archeologiczne Nowej Huty” 2010, t. 25, s. 179−184; J. Górski,  
 Osadnictwo prahistoryczne i wczesnośredniowieczne na terenie Nowej Huty – 6000 lat tradycji, [w:] Nawarstwienia  
 historyczne miast: forum naukowe 2008, red. M. Wardas-Lasoń, Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2008, 
 s. 129−156; J. Górski, Prastara Nowa Huta, Wydawnictwo Profil-Archeo, Pękowice 2016.
7 A. Grochowska, Literacki przewodnik po Nowej Hucie, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2019, s. 40−51.

brązu i żelaza aż do wczesnego średniowiecza, 
o czym świadczą materialne ślady działalności 
(niekiedy bardzo cenne) pozostawione przez 
przedstawicieli kolejnych kultur. Przykładem 
mogą być choćby celtyckie foremki mennicze 
odkryte na terenie Szpitala im. S. Żeromskiego, 
z których bito pierwsze na ziemiach polskich 
monety. Najbardziej widoczną w krajobrazie 
pozostałością po czasach przedhistorycznych 
jest jednak kopiec Wandy, datowany najczęściej 
na VII−VIII w. n.e. i wiązany zwykle ze Słowia-
nami. Utożsamiany jest on z mogiłą legendarnej 
Wandy – córki Kraka (Krakusa). Jako rodzaj 
„starożytności” stanowił obiekt zainteresowania 
i inspirację, szczególnie w XIX w. Na przykład 
pomnik orła z 1890 r. na jego szczycie zaprojek-
tował Jan Matejko, a Cyprian Kamil Norwid za-
dedykował swój dramat Wanda właśnie „Mogile 
Wandy pod Krakowem w dowód głębokiego 
poważania”7. 

WIEJSKI PEJZAŻ
 
Czasy historyczne dla terenów Nowej Huty roz-
poczynają się na przełomie XII i XIII w., kiedy 
po raz pierwszy w dokumentach wzmiankowane 
są miejscowe wioski. W tym okresie z dawnych 
osad wykształciły się już wsie, które na kolejne 
stulecia naznaczyły miejscowy krajobraz. Ich 
układy ruralistyczne (rozplanowanie) są w więk-
szości czytelne do dzisiaj. Nadal funkcjonują, 
choć oczywiście we współczesnej formie, daw-
ne trakty prowadzące z Krakowa w kierunku 
Mogiły i dalej Sandomierza oraz Kocmyrzowa 
i Proszowic. W krajobrazie zachowało się też 
wiele charakterystycznych elementów świad-
czących o wiejskiej proweniencji terenów 
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Nowej Huty8. Wystarczy stosunkowo krótki 
spacer, by niczym przez czarodziejską bramę 
przejść z miasta pełnego bloków do wsi z pola-
mi uprawnymi i dawnymi zabudowaniami. 
 Najbardziej znaczącym i najcenniejszym 
obiektem w Nowej Hucie sprzed 1949 r. jest 
funkcjonujące do dziś opactwo Cystersów 
w Mogile, ufundowane w 1222 r. przez bp. Iwo 
Odrowąża. Lokacja nieopodal kopca Wandy 
miała zapewne zapobiec szerzącemu się wokół 
niego kultowi pogańskiemu, ale istotne też było 
z pewnością znaczenie gospodarcze. Mnisi 
przekształcali krajobraz poprzez regulację  
rzek, budowanie młynów i foluszy, zakładanie 
stawów rybnych, osuszanie ziemi, działalność 
rolniczą. Wznieśli też oczywiście klasztor i ko-
ściół, w których do dziś zachowały się elementy 
ze wszystkich epok od XIII do XX w. Na ich  
ścianach i sklepieniach są m.in. cenne gotycko-
-renesansowe polichromie mnicha mogilskiego 
Stanisława Samostrzelnika z początku XVI w.  
Z opactwem związanych było wiele wybitnych 
postaci, w tym ludzi kultury i władców Polski. 
Do Mogiły na coroczny wrześniowy odpust  
mogilski ku czci Podwyższenia Krzyża Świę-
tego oraz do krzyża Cudownego Pana Jezusa 
Mogilskiego przybywają tłumy pątników, co jest 
przejawem bogatego niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego okolicy. To właśnie na odpuście 
mogilskim dochodzi do konfliktu na tle miłosnym 
pomiędzy przybyłymi na uroczystości Krakowia-
kami i Góralami w wodewilu Wojciecha Bogu-
sławskiego „Cud mniemany, czyli Krakowiacy 
i Górale”. Dzieło to, uchodzące za pierwszą pol-
ską operę narodową, miało swoją premierę 
w 1794 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie. 
 W Mogile wznosi się też kościół parafialny 
pw. św. Bartłomieja Apostoła z XV w. Jest to 
prawdopodobnie najstarsza znana drewniana 
świątynia trójnawowa o układzie halowym. Co 
ciekawe, na ostrołukowym portalu w południo-

8 O zabytkach Nowej Huty sprzed 1949 r. syntetycznie – zob. L. Danilczyk, M. Kasprzyk, Wartości kulturowe  
 obszaru dzisiejszych dzielnic nowohuckich. Najcenniejsze zespoły i obiekty zabytkowe do roku 1949, [w:] Nowa  
 Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, red. J. Salwiński, L. Sibila, Muzeum Historyczne  
 Miasta Krakowa, Kraków 2008, s. 39−96; M. Wąchała-Skindzier, Raptularz, czyli spraw przednowohuckich  
 opisanie. Katalog wystawy, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2021.

wej kruchcie zachowała się niezwykle rzadka 
w architekturze średniowiecza inskrypcja 
z podpisem cieśli Macieja Mączki i datą 1466 r. 
Z XV w. pochodzi też gotycki murowany kościół 
pw. św. Grzegorza w Ruszczy z dobudowaną 
w XX w. zakrystią w formie kaplicy kopułowej 
projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. W Górce 
Kościelnickiej wznosi się niewielki drewniany 
kościół pw. Wszystkich Świętych z XVII w. Z ko-
lei w Pleszowie znajduje się kościół pw. św. Win-
centego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
z początku XIX w., stanowiący rzadki w okolicy 
Krakowa przykład architektury klasycystycznej. 
W latach 1983−1985 do Krzesławic przeniesiono 
z Jawornika koło Myślenic drewniany kościół 
pw. św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Szka-
plerznej z 1. połowy XVII w. Z obiektów sakral-
nych nadal obecne w Nowej Hucie są też cmen-
tarze parafialne z XIX w. W Mogile i w Górce 
Kościelnickiej znajdują się austriackie kwatery 
wojenne, których autorem jest prawdopodobnie 
Karl Korschann. Liczne są też kapliczki, z któ-
rych najstarsze pochodzą z XVIII w.  
 Na terenie obecnej Nowej Huty zachowało 
się wiele dworów i pałaców, należących niegdyś 
do znamienitych rodów. W Branicach, stano-
wiących z Ruszczą gniazdo rodowe Gryfitów-
-Świebodziców, zwanych później Branickimi, 
zachował się tzw. lamus, czyli późnorenesan-
sowa rezydencja o cechach obronnych z po-
czątku XVII w. Obok rodzina Badenich w XIX w. 
zbudowała klasycystyczny dwór w typie dworku 
polskiego. Barokowo-klasycystyczne założenie 
dworsko-pałacowe z XVIII w. pozostawili po 
sobie w Kościelnikach Morsztynowie i Wodziccy. 
W 1787 r. spotkał się tam ze swoją siostrą 
Izabelą Branicką król Stanisław August Ponia-
towski. W Pleszowie, związanym niegdyś m.in. 
z Lubomirskimi, Sanguszkami i Czartoryskimi, 
stoi eklektyczny pałac z XIX w., przebudowany 
w XX w., który zawdzięczamy Kirchamyerom 
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oraz Osiecimskim-Hutten-Czapskim. W XIX w. 
neorenesansowe dwory wznieśli: w Ruszczy 
Paweł Popiel, a w Wadowie − Józef Badeni.  
 O wielokulturowych tradycjach terenów Nowej 
Huty przypomina też krajobraz Łucznowic. Znaj-
duje się tam cmentarz ewangelicki na planie 
koła, z grobowcem rodzinnym Żeleńskich z koń-
ca XVIII w., a także modernistyczny dwór My-
cielskich projektu Tadeusza Stryjeńskiego z po-
czątku XX w., w obręb którego włączono dawną 
kaplicę ewangelicką. Z kolei posiadłość dworską 
w Krzesławicach pod koniec XVIII w. dzierżawił 
Hugo Kołłątaj, a w 1876 r. Jan Matejko zakupił 

za pieniądze ze sprzedaży obrazu „Batory pod 
Pskowem” miejscowy majątek jako letnią pod-
miejską rezydencję. W Krzesławicach powstały 
obrazy, takie jak „Rzeczpospolita Babińska”, dla 
której tło stanowi miejscowy sad, i „Kościuszko 
pod Racławicami”, do którego pozowali miesz-
kańcy wsi. Poza wymienionymi rezydencjami 
zachowały się w Nowej Hucie też mniej okazałe 
budynki, takie jak willa rodziny Rogozińskich 
w Mogile czy wzniesiony przez posła na sejm 
galicyjski, Franciszka Ptaka, obiekt Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” w Bieńczycach. 
Niestety coraz mniej jest drewnianych domów.

Widok na al. Róż w kierunku pl. Centralnego, 2021, fot. Jarosław Klaś
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PRZEKSZTAŁCENIA 
MILITARNO-PRZEMYSŁOWE 
XIX I XX W.

 
W końcu XIX w. i na początku XX w. tereny Nowej 
Huty przeszły przekształcenia militarno-przemy-
słowe. W pierwszej kolejności wiązało się to 
z budową trzeciego pierścienia twierdzy Kraków. 
W ostatniej ćwierci XIX w. na wzgórzach okala-
jących obecną Nową Hutę od północy wzniesio-
no zachowane do dziś w różnym stanie obiekty: 
V (fort 48 Batowice i fort 48a Mistrzejowice) 
i VI grupy warownej (fort 49 Krzesławice, fort 
49a Dłubnia, fort 49¼ Grębałów, fort 49½a 
Mogiła). W forcie 49 Krzesławice w latach 
1939−1941 Niemcy rozstrzeliwali polską lud-
ność, a ciała grzebano na miejscu w masowym 
grobie. Obecnie obiekt jest przykładem wzorco-
wej sukcesywnej rewitalizacji na potrzeby Mło-
dzieżowego Domu Kultury9.  
 Rozległe tereny między Rakowicami i Czyży-
nami po zachodniej stronie Nowej Huty przez 
kilka dziesięcioleci pełniły funkcje lotnicze. 
W 1892 r. zorganizowano tam pole wzlotów ba-
lonowych Fortecznego Oddziału Balonowego 
przy 2 Regimencie Artylerii Fortecznej twierdzy 
Kraków, a w 1912 r. zlokalizowano jedno z pierw-
szych w Europie lotnisk, przeznaczone dla austro-
-węgierskiego oddziału lotniczego Flugpark 7. 
Od 1915 r. rozpoczęto jego rozbudowę, której ko-
lejne etapy trwały praktycznie aż do lat 50. XX w. 
Do dziś zachowały się znaczne fragmenty 
dawnego betonowego pasa startowego, dobrze 
widoczne na zdjęciach satelitarnych Krakowa. 
Ze względu na budowę Nowej Huty lotnisko za-
mknięto w 1963 r. Dziś na części dawnego lotni-
ska działa Muzeum Lotnictwa Polskiego10.  

9 Forty austriackie w Nowej Hucie, red. M. Baran, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015.
10 J. Środulska-Wielgus, K. Wielgus, Park Lotników Polskich. Od zieleni fortecznej i lotniska Rakowice-Czyżyny 
 do Lotniczego Parku Kulturowego, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2019.
11 A. Synowiec, Wytwórnia papierosów Czyżyny w Krakowie-Czyżynach, Wydawnictwo Historia Iagiellonica, 
 Kraków 2015; A. Synowiec, Zakład Uprawy Tytoniu Polskiego Monopolu Tytoniowego w Krakowie-Czyżynach  
 (Krakowska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego), Wydawnictwo Historia Iagiellonica, Kraków 2016.
12 R. Garbacik, Historia kolei Kraków − Kocmyrzów, Wydawnictwo Hagar, Kraków 1997.
13 S. Pater, Nad ujściem Dłubni do Wisły. Walka i męczeństwo podczas okupacji niemieckiej na terenie obecnej  
 Nowej Huty w latach 1939 do 1945, Cywilna Spółka Wydawnicza Książek Pamiątkowych, Kraków 1989.

W Bieńczycach i Krzesławicach zachowały się 
budynki młynów parowych z początku XX w., 
wspomaganych napędem wodnym, powstałe 
z przeobrażenia wcześniejszych młynów wod-
nych. W 1937 r. w Czyżynach uruchomiono duże 
zakłady tytoniowe, działające do dziś11. Wszyst-
kie te obiekty o charakterze militarnym, komu-
nikacyjnym i przemysłowym w pewnym sensie 
spajała otwarta w grudniu 1899 r. kolej kocmy-
rzowska, zwana popularnie kocmyrzówką12. 
 Do 1936 r. była linią prywatną, służącą do ob-
sługi ruchu pasażerskiego i towarowego. Odnogę 
linii do Mogiły uruchomiono w 1900 r. W 1953 r. 
zawieszono ruch pasażerski do Mogiły, a rok 
później także ruch towarowy. Trasę zlikwido-
wano w 1956 r. W 1963 r. zamknięto też bień-
czycki odcinek kolei z Czyżyn do Grębałowa. 
Warto wspomnieć, że w pobliżu linii kolejowej, 
pomiędzy obecnym pl. Centralnym a opactwem 
Cystersów w Mogile, podczas II wojny światowej 
działał niemiecki nazistowski obóz pracy przy-
musowej Baulager 15/XIV13.

ARCHITEKTURA 
I URBANISTYKA

 
Zmiany, jakie zaszły w Polsce po II wojnie świa-
towej, przyniosły krajobrazowi terenów obecnej 
Nowej Huty fazę urbanizacji. W 1949 r. w wyniku 
wielu czynników funkcjonalno-pragmatycznych 
oraz ideologiczno-politycznych podjęto osta-
teczną decyzję i na terenach na wschód od 
Krakowa rozpoczęto budowę dużej huty stali 
i towarzyszącego jej, w pierwotnym założeniu, 
osobnego miasta – Nowej Huty. Wstępny plan 
generalny zatwierdzono dopiero w 1950 r. 
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Głównym projektantem Nowej Huty został 
Tadeusz Ptaszycki, który stworzył zespół głów-
nie młodych architektów (m.in. Marta i Janusz 
Ingardenowie). Projekt Nowej Huty odwołuje się 
do architektury polskiej i czerpie z wzorców za-
granicznych, zwłaszcza zachodnich: nawiązuje 
do obecnej szczególnie w starożytności i rene-
sansie idei miast idealnych, założeń Karty Ateń-
skiej, brytyjskiej idei miasta-ogrodu Ebenezera 
Howarda, amerykańskiej tzw. jednostki sąsiedz-
kiej Clarence’a Arthura Perry’ego, miasta line-
arnego Arturo Soria y Mata, miasta przemysło-
wego Tony’ego Garniera oraz ducha urbanistyki 
nowożytnej (renesansu, baroku, klasycyzmu) 
typowej dla Rzymu, Paryża (autorstwa George-
sa-Eugène’a Haussmanna), Londynu (autorstwa 
Christophera Wrena) czy Sankt Petersburga. 
Związek Nowej Huty z zakładem przemysłowym 
przywodzi na myśl takie realizacje z XIX i XX w., 
jak: osiedle w Essen przy zakładach Kruppa 
(Niemcy), Zlin przy zakładach Baty (Czechosło-
wacja), Wolfsburg przy zakładach Volkswagena 
(Niemcy), Stalowa Wola w Centralnym Okręgu 
Przemysłowym (Polska), Gary przy zakładach 
hutniczych (USA). Uzasadniana jest też oczy-
wiście analogia z miastami w sąsiedztwie za-
kładów metalurgicznych na wschodzie Europy: 
Magnitogorskiem (ZSRR), Porubą (Czecho-
słowacja), Sztalinváros/Dunaújváros (Węgry), 
Stalinstadt/Eisenhüttenstadt (NRD), Hunedoarą 
(Rumunia), Dymitrowgradem (Bułgaria). 
 Układ urbanistyczny najstarszej części Nowej 
Huty przypomina kształtem wachlarz, którego 
strukturę tworzy centralnie usytuowany plac, 
a z niego promieniście rozchodzi się pięć głów-
nych alei. Dzielą one całe założenie na cztery 
sektory przeznaczone dla ok. 20 tys. mieszkań-
ców, składające się z kilku osiedli, które tworzą 
system samowystarczalnych ośrodków, zaspo-
kajających w założeniu codzienne potrzeby. 
Pierwsze osiedla nieopodal wsi Mogiła i Bień-
czyce wznoszono według typowych projektów 
Franciszka Adamskiego. Centralna zabudowa 

14 O architekturze Nowej Huty syntetycznie – zob. Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy 
 XX wieku, red. J. Klaś, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2018.
15 Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej, red. M. Baran, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2014.

i większość reprezentacyjnych obiektów była 
budowana w latach 1950−1956 w stylu realizmu 
socjalistycznego (m.in. zabudowa pl. Central-
nego, Centrum Administracyjnego Huty, Szpitala 
im. S. Żeromskiego, Teatru Ludowego, kin Świt 
i Światowid). W 1953 r. pierwotny projekt ograni-
czono, rezygnując z wielu planowanych budynków 
i detali. Odwilż w 1956 r. przyniosła architekturę 
w duchu tzw. socmodernizmu, zwanego też 
modernizmem poodwilżowym lub powojennym. 
W tym stylu budowano osiedla w części połu-
dniowo-zachodniej i pojedyncze obiekty w części 
centralnej (np. blok szwedzki, blok francuski, 
blok helikopter, szkoła tysiąclatka, szkoła 
muzyczna).  
 Na przełomie lat 50. i 60. XX w. zrealizowano 
pierwotne założenie Nowej Huty. W następnych 
dekadach rozbudowywano ją jednak dalej, w rytm 
rozwoju kombinatu metalurgicznego. W stylu mo-
dernistycznym wznoszono osiedla na terenach 
dawnych wsi w kierunku północno-zachodnim, 
zabudowując kolejno: Wzgórza Krzesławickie 
i Bieńczyce, Mistrzejowice oraz Czyżyny. Po-
wstało tam też kilka wyróżniających się formą 
i historią obiektów, głównie sakralnych. Warto 
zwrócić uwagę szczególnie na kościół pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w Bieńczycach – tzw. 
Arkę Pana (1967−1977, proj. Wojciech Pietrzyk) 
i kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Mistrzejowicach (1976−1983, proj. Józef 
Dutkiewicz). Na przełomie lat 80. i 90. XX w. 
powstało trochę obiektów w stylu postmoderni-
stycznym. Na przykład w okolicy pl. Centralnego 
zbudowano os. Centrum E (1986−1995, proj. 
Romulad Loegler z zespołem), a na os. Szklane 
Domy wybudowano kościół i klasztor Cystersów 
(1984−1994, proj. Andrzej Nasfeter, Krzysztof 
Dyga). Współcześnie w Nowej Hucie powstają 
osiedla deweloperskie – np. os. Avia przy daw-
nym pasie startowym w Czyżynach14. 
 Krajobraz socjalistycznego w założeniu mia-
sta stał się sceną opozycyjnych wobec władz 
PRL buntów15. W 1960 r. mieszkańcy stanęli 



14

do obrony Krzyża nowohuckiego (tzw. walka 
o Krzyż), a w całej dekadzie lat 80. XX w. do-
chodziło do masowych, krwawo tłumionych 
protestów. Strajk zorganizowany w kombinacie 
w 1988 r. bezpośrednio przyczynił się do prze-
mian ustrojowych w Polsce, których lokalnym 
przejawem w krajobrazie było usunięcie 
z al. Róż pomnika Lenina.

PRZEMYSŁ I PRZYRODA

W krajobrazie Nowej Huty nadal charaktery-
styczny element stanowią tereny przemysłowe16. 

16 M. Choma i in., Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Krakowie 1949−1999, Firma Wydawnicza Trans-Krak, 
 Kraków 1999; Kryptonim „Gigant”. Dzieje nowohuckiego kombinatu w latach 1949−1958, red. A. Krawczyk, 
 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2008; Mój drugi dom? Huta im. Lenina, red. J. Salwiński, 
 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2019.

Kombinat metalurgiczny wznoszono w trzech 
etapach od 1949 r. aż do 1976 r. Była to najwięk-
sza inwestycja planu sześcioletniego i jeden 
z największych zakładów przemysłowych 
w PRL-u. Huta stała się zakładem samowystar-
czalnym, a jej działalność obejmowała pełny 
cykl produkcyjny, którego podstawowym efek-
tem były surówka, stal i wyroby walcowane. 
W 1977 r. osiągnięto rekordową produkcję (6,7 mln 
t. stali), a w 1979 r. szczytowy poziom zatrud-
nienia (38,5 tys. osób). Od tego czasu nastąpił 
stopniowy regres kombinatu. W 2019 r. wygaszo-
no ostatni wielki piec i zakończono działalność 
części produkcyjnej huty. Nie funkcjonują już 

Widok na Łąki Nowohuckie i elektrociepłownię w Łęgu, 2021, fot. Jarosław Klaś
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Widok na Łąki Nowohuckie i elektrociepłownię w Łęgu, 2021, fot. Jarosław Klaś

inne zakłady przemysłowe Nowej Huty, których 
początki sięgają lat 50. XX w.: cementowania 
w Pleszowie, cegielnia w Zesławicach i zakłady 
prefabrykacji w Czyżynach. Nadal czynne są 
zakłady tytoniowe w Czyżynach oraz elektrocie-
płownia w Łęgu, uruchomiona w 1970 r. 
 Ważne dla krajobrazu Nowej Huty wydają 
się też różne mniejsze elementy przestrzeni 
miejskiej, takie jak: zachowane tynki szlachetne, 
murki, metaloplastyka ogrodzeń i krat, neony, 
rzeźby plenerowe, niektóre nawierzchnie, wyła-
zy tunelów ewakuacyjnych i czerpnie powietrza 
ze schronów przeciwlotniczych. W miejscowym 
krajobrazie wyjątkowe są przede wszystkim 
tereny zieleni, stanowiące istotny element całego 
rozplanowania przestrzeni miejskiej. W Nowej 
Hucie przyroda reprezentuje ogromną różnorod-
ność. Spotkamy tu liczne parki, ogrody śródblo-
kowe, ogrody działkowe, nieużytki, zieleń cią-
gów rzecznych (zwłaszcza Wisły i Dłubni), dwa 
lasy miejskie (Mogilski i Łęgowski) czy wreszcie 
drzewa – pomniki przyrody oraz dwa użytki 
ekologiczne: staw przy ul. Kaczeńcowej i Łąki 
Nowohuckie17. 

OCHRONA KRAJOBRAZU
 
Najbardziej wartościowe elementy krajobrazu 
Nowej Huty chronione są prawnie. Szczególne 
znaczenie ma tutaj centralna część tego obsza-
ru, na którą składają się Łąki Nowohuckie 
i najstarsza, zabytkowa część Nowej Huty. Łąki 
Nowohuckie to obszar 57,17 ha w samym środku 
miasta, nieopodal pl. Centralnego. Inicjatywa 
objęcia ich ochroną wyszła od uczennic Szkoły 
Podstawowej nr 80 w Krakowie, a potem przeję-
ła ją Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka 
Kultury im. C. K. Norwida, która utworzyła koali-
cję wielu organizacji społecznych i naukowych 

17 Nowa Huta od NATURY strony, red. E. Urbańska-Kłapa, J. Klaś, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2020.
18 S. Wójcik, Łąki Nowohuckie, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2009.
19 Z. Myczkowski i in., Plan ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta. Etap I (2015), Zakład Architektury Krajobrazu 
 i Budowli Inżynierskich Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015; Z. Myczkowski  
 i in., Plan ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta. Etap II (2016), Zakład Architektury Krajobrazu i Budowli  
 Inżynierskich Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016.

oddanych sprawie. W efekcie tych działań Łąki 
Nowohuckie chronione są od 2003 r. jako użytek 
ekologiczny, a od 2011 r. również jako obszar 
Natura 2000 PLH120069, szczególnie ze wzglę-
du na zbiorowisko roślinne krwiściągu lekar-
skiego i rdestu wężownika, będących roślinami 
żywicielskimi dla takich motyli, jak: modraszek 
telejus, modraszek nausitous, czerwończyk 
fioletek i czerwończyk nieparek. Jest to teren 
wartościowy także ze względu na bogate inne 
okazy flory i fauny oraz walory krajobrazowe 
(widok na Beskidy i Tatry przez dolinę Wisły)18.  
 Od 2014 r. trwały prace nad utworzeniem Par-
ku Kulturowego Nowa Huta, chroniącego krajo-
braz zabytkowego układu urbanistycznego No-
wej Huty wraz z opactwem Cystersów w Mogile 
i częścią Krzesławic – w sumie niemal 377 ha. 
W latach 2015−2016 opracowano plan ochrony 
dla tego obszaru, a następnie przeprowadzono 
konsultacje społeczne, w które zaangażowany 
był Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, pełniąc 
m.in. rolę pośrednika między władzami miasta 
a społecznością lokalną. Uchwałę w sprawie 
utworzenia Parku Kulturowego Nowa Huta Rada 
Miasta Krakowa podjęła w 2019 r. Uchwała 
weszła w życie w 2020 r., kilka miesięcy po 
uchwaleniu Planu ochrony Parku Kulturowego 
Nowa Huta19. Obecnie trwają starania o uznanie 
obszaru parku kulturowego jako krajobrazu kul-
turowego Nowej Huty z opactwem Cystersów 
w Mogile i częścią Krzesławic za pomnik historii.

KRAJOBRAZ W ANIMACJI
 
Opisany wyżej bogaty krajobraz Nowej Huty 
jest inspiracją do licznych działań animacyjnych, 
podejmowanych zwłaszcza przez instytucje kul-
tury i organizacje pozarządowe. Bardzo aktyw-
nie w tym zakresie działa Ośrodek Kultury im. 
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C. K. Norwida. Poszczególne komponenty kra-
jobrazu Nowej Huty stają się tematami rożnych 
projektów realizowanych przez animatorów tej 
instytucji kultury, które kończą się zwykle pod-
sumowaniem w postaci publikacji kumulującej 
wiedzę z danego obszaru tematycznego. Próbą 
kompleksowego spojrzenia na architekturę 
i urbanistykę Nowej Huty był projekt „Nowa 
Huta – architektoniczny portret miasta”, reali-
zowany w 2018 r. we współpracy z Fundacją 
Instytut Architektury. W ramach projektu zor-
ganizowano spacery i zwiedzanie różnych 
obiektów – łącznie 24 wydarzenia, w których 
udział wzięło ponad 1000 osób. Prezentowano 
założenia architektoniczno-urbanistyczne naj-
starszej części Nowej Huty, Bieńczyc, Wzgórz 
Krzesławickich, Mistrzejowic i Czyżyn, a także 
najważniejsze dzieła architektury. W efekcie 
projektu powstały także wizualizacje wybranych 
budynków, które zostały wykorzystane w serii 
gadżetów promujących Nową Hutę, jak również 
recenzowana publikacja syntetycznie opisująca 
nowohucką architekturę i urbanistykę20. 
W 2021 r. podczas projektu „Raptularz, czyli 
spraw przednowohuckich opisanie” koncentro-
wano się z kolei na historii terenów Nowej Huty 
sprzed 1949 r., budując narrację przedsięwzię-
cia wokół dziesięciu dat z dziejów tego obszaru. 
W opactwie Cystersów w Mogile prezentowano 
wystawę plenerową, do której powstał katalog 
i kody QR kierujące do dokumentacyjnych reje-
stracji audiowideo. Podczas spacerów historycz-
nych po dawnych wsiach prezentowano ważne 
elementy ich krajobrazu. Były one też przedsta-
wiane w ramach mobilnych lekcji historycznych 
w przedszkolach i klasach 0−321.  
 W 2020 r. przeprowadzono projekt „Nowa 
Huta od NATURY strony”, koncentrujący się 
na walorach przyrodniczych nowohuckiego 

20 Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku, red. J. Klaś, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida,  
 Kraków 2018.
21 M. Wąchała-Skindzier, Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie. Katalog wystawy, Ośrodek Kultury 
 im. C. K. Norwida, Kraków 2021.
22 Nowa Huta od NATURY strony…, op. cit.
23 P. Jagło, Korowód Nowohucki. Wybór postaci związanych z terenami Nowej Huty, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida,  
 Kraków 2019.

krajobrazu. Odbyły się cztery spacery tema-
tyczne po Łąkach Nowohuckich oraz siedem 
wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, 
podczas których prezentowane były wszystkie 
formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nie-
użytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki dział-
kowe, zieleń podwórek i osiedli, zieleń ciągów 
rzecznych, lasy miejskie). Wydarzenia te miały 
wymiar edukacyjny, jednak nie tylko przedsta-
wiały wartości każdego z wymienionych obsza-
rów, ale także pokazywały, w jaki sposób odpo-
wiedzialnie z nich korzystać dla dobra przyrody 
i człowieka. Zwieńczeniem projektu było wydanie 
publikacji podsumowującej22. Z kolei o „akto-
rach” występujących w nowohuckim teatrze 
krajobrazowym – by użyć ponownie metafory 
teatralnej – opowiadał projekt „Korowód Nowo-
hucki”, którego kolejne odsłony zrealizowano 
w latach 2016−2019. W jego ramach przypomi-
nano 50 postaci od legendarnej Wandy do Bog-
dana Łyszkiewicza z zespołu „Chłopcy z Placu 
Broni”, które reprezentowały różne okresy histo-
ryczne i grupy społeczne, a tym samym ilustro-
wały dzieje Nowej Huty. Opracowano ich biogra-
my i wykonano rysunkowe przedstawienia tych 
postaci. Na tej bazie powstały: gra planszowa, 
plakaty, pocztówki, animacja filmowa, programy 
edukacyjne, trzy barwne korowody ulicami No-
wej Huty i publikacja podsumowująca23.

ROZUMIEĆ – DOCENIAĆ – 
DBAĆ – CIESZYĆ SIĘ

 
Krajobraz jako połączenie sił natury i człowieka 
stanowi niewyczerpane źródło inspiracji do 
działania, także – a może przede wszystkim – 
w wymiarze lokalnym. Animatorzy kultury i or-
ganizacje, w których działają, mogą pełnymi 
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garściami korzystać z tego skarbca. Realizo-
wane przez nich przedsięwzięcia nie powinny 
jednak ograniczać się tylko do wykorzystywania 
krajobrazu, ale też mogą przyczyniać się do 
jego ochrony – zarówno bezpośrednio, jak i po-
średnio. Warto przypomnieć tutaj opisany przez 
Simona Thurley’a zamknięty cykl procesów 
dotyczących funkcjonowania dziedzictwa w spo-
łeczności24. Z powodzeniem można go odnieść 

24 S. Thurley, za: Ł. Gaweł, Kiedy dziedzictwo staje się dziedzictwem – kilka uwag w kontekście nauk o zarządzaniu,  
 [w:] Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje, red. Ł. Gaweł , W. Pokojska, A. Pudełko,  
 Wydawnictwo Attyka, Kraków 2016, s. 9−22.

do krajobrazu. W tym ujęciu działania anima-
cyjne pozwalają zrozumieć krajobraz. Dzięki 
zrozumieniu można go docenić. Kiedy dostrzeże 
się wartość krajobrazu, chce się o niego dbać. 
Opiekując się nim, odczuwa się satysfakcję 
z podejmowanych działań. Ciesząc się doświad-
czeniem krajobrazu, chce się go jeszcze bar-
dziej zrozumieć. 

Opracowanie: Jarosław Klaś, na podstawie: S. Thurley, za: Ł. Gaweł
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Ile przyrody w kulturze, 
czyli co instytucje 
kultury mają do 
ochrony przyrody?
Anna Kalinowska

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że współczesna 
ochrona przyrody wyraża się szerzej jako ochro-
na różnorodności biologicznej. To pojęcie, które 
w powszechnym użyciu pojawiło się w drugiej 
połowie XX w., obejmuje całe zróżnicowanie 
życia na Ziemi − zarówno bogactwo gatunków, 
jak i ekosystemów i krajobrazów. Nie ogranicza 
się do „dzikiej” przyrody, ale obejmuje też bo-
gactwo ras zwierząt i odmian roślin wyhodowa-
nych przez człowieka. Taką więc działalnością 
ludzką już wkraczamy w obszar kultury. Chociaż 
romantycy chętnie by widzieli powszechną 
ochronę przyrody jako dążenie do powrotu do 
w pełni naturalnego stanu, w którym przyroda 
funkcjonuje bez ingerencji człowieka w całkowi-
tej równowadze − to z naukowego punktu 
widzenia osiągniecie takiego poziomu jest 
mitem. W takim całkowicie „naturalnym” krajo-
brazie egzystencja ciągle rosnącej ludzkiej po-
pulacji nie byłaby możliwa. Nie oszukujmy się − 
już od początków ekspansji naszego gatunku, 
a zwłaszcza współcześnie, naturalnym środowi-

1 B. Raszka, E. Kalbarczyk, R. Kalbarczyk, K. Kasprzak, Ochrona i zarządzanie krajobrazem kulturowym,  
 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2016.
2 J. Kolbuszewski, Ochrona przyrody a kultura, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
3 A. Kalinowska, Ekologia − wybór przyszłości, Editions Spotkania, Warszawa 1993.

skiem człowieka dla prawie całej populacji ludz-
kiej w biosferze jest krajobraz kulturowy. Z jego 
powstawaniem i ewolucją wiążą się nie tylko 
aspekty historyczne czy kulturowe przestrzenie 
użytkowe, analizowane przez architekturę krajo-
brazu i planowanie przestrzenne, ale także 
aspekty społeczno-ekonomiczne i procesy 
ekologiczne zachodzące w skali krajobrazu. 
Potrzeby kształtowania krajobrazu kulturowego, 
a zwłaszcza jego celowej ochrony wydają się 
w takiej sytuacji oczywiste1. Ten splot przyrod-
niczych i antropogenicznych procesów kształtu-
jący środowisko naszego życia charakteryzuje 
się wzajemnym przenikaniem oraz sprzężeniem 
kultury i natury. Sprawia to, że niemożliwy jest 
pełny rozkwit tej pierwszej bez ochrony tej 
drugiej2. Jednym słowem ochrona przyrody wy-
maga zabiegów osadzonych mocno w kulturze, 
i to kulturze w wielu wymiarach3. Jest też i od-
wrotnie: kultura narodowa czerpie wiele z relacji 
z przyrodą ożywioną i nieożywioną, co rozumieli 
w Polsce ludzie kultury jeszcze w czasach zabo-
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rów i starań o niepodległość. Związki z przyrodą 
ówcześni twórcy traktowali jako niezbywalną 
część kultury i tradycji narodowej, a rodzima 
przyroda inspirowała zarówno malarzy, takich 
jak Józef Chełmoński, Aleksander Gierymski 
czy Wojciech Gerson, jak i licznych pisarzy, 
ze Stefanem Żeromskim na czele. Dydaktyczne 
utwory Marii Konopnickiej czy przypowiastki 
Stanisława Jachowicza rozwijały od dzieciństwa 
wrażliwość przyrodniczą. Także w popularno-
naukowych książkach Bohdana Dyakowskiego 
− wiedza o przyrodzie i szacunek do niej były 
traktowane jako wychowanie w duchu wartości4. 
Te bezpośrednie związki przyrody z kulturą wyra-
ził proroczo Jan Gwalbert Pawlikowski w 1913 r., 
ogłaszając programowy tekst „Kultura a natura”: 

Ochrona przyrody ma z etyką dużo 
podobieństwa. Nie jest to gałąź wiedzy 
albo rzecz zawodu, ale jest to norma 
postępowania, która powinna być normą 
ogólną. Jest ona do norm etycznych 
jeszcze w tym podobną, że rozszerza 
pojęcia obowiązku i odpowiedzialności 
tudzież uczucie solidarności i miłości 
także poza sferę stosunków z ludźmi, na 
− jak je nazywa Mickiewicz − „królestwo 
nieme”. Tylko kierownictwo należy do 
specjalistów, działanie − do wszystkich5.

Podczas konferencji zorganizowanej w stulecie 
tego manifestu przez Komitet Ochrony Przyrody 
PAN prof. Zbigniew Mirek zauważył, że prze-
słanki myśli Pawlikowskiego były nie tyle natury 
ekologicznej, co natury ogólnokulturowej6. 
Oznacza to, że ochrona przyrody nie może być 
jedynie domeną przyrodników, ale należy także 
do zadań ludzi kultury. 
 Konieczność zacieśniania relacji szeroko po-
jętej kultury i ochrony przyrody znalazła odbicie 
także w międzynarodowych umowach. Bezpo-
średnio w dziedzinie ochrony przyrody najszer-
szy tematycznie dokument – przyjęta podczas 
Konferencji ONZ, tzw. Szczytu Ziemi, w Rio 
w 1992 r. Konwencja o różnorodności biologicz-
nej7 także nawiązuje do kultury i jej różnorodno-
ści, chociażby w obszarze języków. Ponieważ 
w konsekwencji zanikania bogactwa kulturowe-
go i lokalnych języków zmniejsza się również 
bogactwo gatunków, to Czerwonej księdze ga-
tunków zagrożonych, prowadzonej przez IUCN, 
towarzyszy Czerwona księga ginących gatunków, 
prowadzona przez UNESCO8. Do tych dokumen-
tów, które już całkiem bezpośrednio łączą kulturę 
i bogactwo przyrody, należą: pilotowana przez 
UNESCO Konwencja o ochronie światowego 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (przyjęta 
w Paryżu w 1972 r.)9 oraz Europejska konwencja 
krajobrazowa ratyfikowana w 2004 r.10

4 A. Kalinowska, Edukacja, kultura i wartości zrównoważonego rozwoju, [w:] 100 lat ochrony środowiska w Polsce,  
 red. W. Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2020.
5 J. G. Pawlikowski, Kultura a natura, wydane staraniem Sekcyi Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego, 
 Kraków−Lwów 1913.
6 Z. Mirek, Wprowadzenie do konferencji − ogólnokulturowe podstawy oraz motywy ochrony przyrody w kontekście  
 współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, [w:] Ochrona przyrody w Polsce, red. Z. Mirek, A. Nikel, Komitet Ochrony  
 Przyrody PAN, Kraków 2014, s. 11−12.
7 Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. nr 184, poz. 1532).
8 A. Kalinowska, Kultura i natura, czyli zależność różnorodności biologicznej od różnorodności kulturowej, 
 [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, red. E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski, Oficyna  
 Wydawnicza AESPR, Warszawa 2010; L. Maffi, Linguistic Diversity, [w:] Cultural and Spiritual Values of  
 Biodiversity, ed. A.D. Posey, United Nations Environment Programme, Nairobi−London 1999.
9 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada  
 1972 przez ZG ONZ (Dz.U. z 1976 r. nr 32, poz.190); I. Morżoł., Ochrona różnorodności biologicznej i kulturowej na  
 obszarach dziedzictwa kulturowego UNESCO, [w:] Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach, red. A Kalinowska,  
 Uniwersytet Warszawski. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Warszawa 2011.
10 Europejska konwencja krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r., Dz.U. z 2006 r. 
 nr 14, poz. 98.

Historyczny program I posiedzenia 
Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego. Referaty 
4, 5, 6, 7 mają odniesienia do przyrody
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OŚRODKI KULTURY 
MECENASEM EDUKACJI 
DLA OCHRONY PRZYRODY

 
W pełni uzasadnione jest więc przekonanie, 
że ochrona przyrody zarówno obszarowa 
(np. parki narodowe i krajobrazowe), jak 

11 A. Kalinowska, Artykuł 13. W poszukiwaniu społecznego wsparcia dla zarządzania Konwencją o różnorodności  
 biologicznej. Polska praktyka na tle doświadczeń światowych, Agencja Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 2010.

i gatunkowa, obejmująca gatunki dzikie, i różno-
rodność lokalnych ras i odmian, nie mówiąc już 
o ochronie krajobrazu kulturowego, powinna 
mieć swoich mecenasów także w instytucjach 
kultury − szczególnie w lokalnych centrach czy 
domach kultury. Tradycja postrzegania przyrody 
w kategoriach „ogólnokulturowych” oraz zobo-
wiązania umów międzynarodowych wskazują, 
że placówkom kultury przypada niebagatelna 
rola torowania drogi wartościom, od uznania któ-
rych zależy przyszłość naszej planety.  
 Każde niemal działanie edukacyjne czy kre-
atywnie prowadzony projekt może służyć po-
głębianiu obywatelskiej świadomości znaczenia 
i konieczności zachowania różnorodności 
biologicznej. Świadomość tę dzieli krok od 
aktywnych działań przedsiębranych w różnej 
skali − od ochrony lokalnych przejawów róż-
norodności biologicznej po zmniejszanie indy-
widualnego śladu ekologicznego w skali całej 
biosfery. Przegląd metod, form i środków prze-
kazu służących kształtowaniu takiej świadomo-
ści przyrodniczej dowodzi, że oferta centrów 
kultury w tym zakresie może być bardzo boga-
ta11. Dla zilustrowania skali tematycznej takich 
możliwości wybrałam kilka przykładów − znam 
je, gdyż byłam zaangażowana na różnych eta-
pach ich przygotowania i prowadzenia. 

KULTURA FIZYCZNA 
A OCHRONA PRZYRODY

 
Kultura ma różne oblicza. Przejawia się m.in. 
w dbałości o zdrowie i harmonijne doskonale-
nie ciała, czyli w rozwoju kultury fizycznej ce-
nionej wysoko już w starożytności. O jej roli 
w naszej narodowej tradycji może świadczyć 
fakt, że zaraz w pierwszych latach po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości powołano 
Radę Naczelną Wychowania Fizycznego 
i Sportu. Na pierwszym posiedzeniu Rady 
w 1926 r. aż połowa referatów nawiązywała 
do ochrony przyrody. Ich autorzy podzielali 

Plakat wystawy fotograficznej „1000 km na nartach” umieszczony w plenerze nawiązuje 
do wychowawczej roli sportu w kontakcie z przyrodą. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
w Podkowie Leśnej, fot. Anna Kalinowska
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opinię prof. Bolesława Hryniewieckiego, 
że kultura fizyczna ma wielką rolę wychowaw-
czą, zapewnia bowiem kontakt z przyrodą: 

Należy podkreślić, że w motywach 
ochrony przyrody poza motywami 
historyczno-pamiątkowymi, motywami 
estetycznymi, dążącymi do zachowania 
piękna krajobrazu, motywami naukowy-
mi, rozpatrującym przyrodę jako obiekt 
badań naukowych, tkwi ważny motyw 
wychowawczy, który nakazuje nam 
strzec resztek pierwotnej przyrody jako 
najlepszej nauczycielki nie tylko swych 
tajemnic, ale i trudnej sztuki życia12.  

Tego samego zdania byli także inni członkowie 
Rady, np. prof. Tadeusz Strumiłło: 

Właściwym i najpożyteczniejszym 
źródłem zdrowia i tężyzny fizycznej 
i moralnej jest współżycie człowieka 
z przyrodą, i to z przyrodą jak najpierwot-
niejszą. Dążeniem musi być wyrobienie 
w młodzieży naszej nałogu przebywania 
wśród natury, zamiłowania do wycieczek 
i pieszych wypraw przez pola, lasy, góry 
ku jeziorom.13 

Poświęcenie aż takiej uwagi wychowaniu 
fizycznemu w kontekście kontaktów z przyrodą 
podkreśla synergię rozwoju kultury fizycznej 
i kultury przyrodniczej. To ważna wskazówka 
przy planowaniu projektów, ponieważ centra 
kultury bardzo często pełnią też rolę inicjatorów 
lokalnego życia sportowego. Towarzyskie 
imprezy sportowe, np. biegi przełajowe, za-
wody narciarskie czy inne formy aktywności 
ruchowej w terenie mogą być świetnie łączo-
ne z obserwacjami przyrody. Dobrym tego 
przykładem są, organizowane przez Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie 
Leśnej, wycieczki rowerowe i spacery nordic 
walking trasami prowadzącymi wśród ogrodów 
i przez las. 
 Właśnie w kontekście związku aktywności 
sportowej z kontaktem z przyrodą można 
traktować wystawę „1000 km na nartach. Rajd 
z Suwałk na Howerlę” zorganizowaną przez 
CKIO w 95. rocznicę rajdu narciarskiego stu-
dentów Państwowego Instytutu Wychowania 
Fizycznego w lutym 1927 r. Fotografie z trasy 
rajdu nie tylko upamiętniają historię sporto-
wego wyczynu, ale i uświadamiają przebieg 
ważnych procesów przyrodniczych. Warunki 
meteorologiczne rejestrowane wtedy przez 
narciarzy − pokrywa śnieżna i temperatury 
powietrza – porównane z dzisiejszą sytuacją

12 B. Hryniewiecki, Ochrona przyrody, [w:] Referaty wygłoszone na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady  
Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w dniu 26 marca 1926 roku, Książnica Atlas,  

 Warszawa 1926.
13 T. Strumiłło, Współżycie z przyrodą, [w:] Referaty wygłoszone na..., op. cit.

Zbiorowe tworzenie materiałów edukacyjnych na festyn 
z okazji Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim, 
fot. Anna Kalinowska
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dokumentują postępujące ocieplenie klimatu, 
a zdjęcia z trasy rajdu pozwalają ocenić zmiany, 
które od 1927 r. zaszły w krajobrazie kulturowym.

DNI POŚWIĘCONE 
PRZYRODZIE 

Pretekst włączenia ochrony przyrody do progra-
mu centrów kultury stwarzają ogłaszane przez 
ONZ międzynarodowe dni, a nawet tygodnie 
poświęcone przyrodzie i różnym jej elementom. 
Znaczenie edukacyjne i informacyjna rola „przy-
rodniczych kartek z kalendarza” są udokumen-
towane w badaniach nad skutecznością metod 
kształtowania świadomości ekologicznej14. 
Najdłuższą, bo sięgającą 1990 r., tradycję ma 

14 A. Kalinowska, Artykuł 13…, op. cit.; A. Batorczak, Charakterystyka skutecznej edukacji dla zrównoważonego  
rozwoju w szkole, w świetle obowiązujących dokumentów i dotychczasowych badań przeprowadzonych w Polsce  
i Wielkiej Brytanii, [w:] Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, Innowacje – Inspiracje, Instytut Badań Edukacyjnych,  
Warszawa 2013, s. 51−57.

obchodzony 24 kwietnia Dzień Ziemi. Koncerty, 
filmy czy warsztaty plastyczne dotyczące przy-
rody przez wiele lat gromadziły tłumy na festynie 
Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim w Warszawie. 
Jednak od pewnego czasu różnorodne formy 
obchodów organizowane są właśnie z inicjatywy 
lokalnych centrów kultury. Obok Dnia Ziemi, dla 
popularyzacji znaczenia przyrody szczególne 
znaczenie ma Światowy Dzień Różnorodności 
Biologicznej (MDRB) obchodzony 22 maja − na 
pamiątkę daty przyjęcia tekstu Konwencji o róż-
norodności biologicznej. Dla odzwierciedlenia jej 
szerokiego tematycznie zakresu co roku obcho-
dom towarzyszy inne hasło MDRB. Może ono 
być mottem w każdym roku innych wydarzeń 
kulturalnych. Na przykład w 2021 r. sekretariat 
konwencji ogłosił hasło: „Jesteśmy częścią 
rozwiązania”, dające szerokie możliwości inter-
pretacji. Na stronach konwencji (cbd.int) oprócz 
plakatu zamieszczono jego różne elementy gra-
ficzne − puzzle, z których każdy mógł stworzyć 
własny projekt. Było to zaproszenie do organi-
zacji warsztatów artystycznego projektowania 
czy związanych z tematem MDRB plenerów 
malarskich. Najlepsze projekty mogły startować 
w międzynarodowym konkursie. W Podkowie Le-
śnej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
wykorzystało te możliwości, umieszczając na 
swojej stronie informacje o temacie MDRB: pla-
kat oraz minispot wyjaśniający, czym jest różno-
rodność biologiczna i dlaczego jest tak ważna. 

Co roku aktualne hasło MDRB można znaleźć 
na stronach cbd.int już na początku kwietnia. 
Jednym z pomysłów na 2022 r. jest „odświe-
żenie” tradycji muzykowania na regionalnych 
instrumentach wykonanych z miejscowych 
gatunków drewna dających charakterystyczne 
brzmienie. To dobra okazja do zwrócenia uwagi 
na powiązania muzycznej różnorodności 
kulturowej z lokalną różnorodnością biologiczną. 
Ośrodki kultury są więc naturalnym miejscem, 
gdzie te dwa kierunki ochrony − lokalnej tradycji 

Plakat Światowego Dnia Różnorodności Biologicznej w 2021 r. oraz puzzle, z których można było 
samodzielnie skomponować plakat w 2021 r. Sekretariat Konwencji o różnorodności biologicznej 
(cbd.int) 

http://www.cbd.int
http://www.cbd.int
http://www.cbd.int
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kulturalnej i lokalnych wartości przyrody mogą 
się połączyć.

INSTYTUCJE KULTURY 
JAKO FORUM EDUKACJI 
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Ośrodki kultury to miejsce spotkań różnych grup 
wiekowych, co stwarza możliwość działań 
międzypokoleniowych, tak ważnych dla ciągło-
ści działań na rzecz różnorodności biologicznej. 
Do pokolenia seniorów skierowana jest oferta 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW), które 
zaczęły powstawać w Polsce w połowie lat 
70. zeszłego stulecia. Do dziś zarejestrowano
prawie 500 takich uczelni, z których znaczna
część funkcjonuje w strukturze centrów i domów
kultury. Pogramy UTW wprawdzie od dawna
uwzględniały zagadnienia przyrodnicze, ale
głównie koncentrowały się na tych dotyczących
zdrowia. Włączenie seniorów z UTW w nurt
czynnej ochrony przyrody na szerszą skalę
rozwinął projekt „Zielona Wiedza dla UTW”
prowadzony przez Fundację Ziemia i Ludzie we
współpracy z Uniwersyteckim Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym (UCBS) Uni-
wersytetu Warszawskiego. Zajęcia organizowa-
ne w formie wykładów i warsztatów, połączone
ze zwiedzaniem okolicznych terenów chronio-
nych, prowadzone były na kilkudziesięciu UTW
w miastach różnej wielkości, np. w Krakowie,
Nowym Sączu, Zamościu, Krasnymstawie
i w miastach bardzo małych, np. w Podkowie
Leśnej na Uniwersytecie Pokolenia. Celem pro-
jektu jest aktywizacja i przygotowanie seniorów
do udziału w lokalnych projektach służących
ochronie przyrody, a jego nowatorską stroną
jest to, że zajęcia skierowane do „pokolenia
dziadków” równocześnie motywują uczestników
do prowadzenia edukacji ekologicznej własnych
wnuków. Jednym z efektów projektu okazało się

15 A. Kalinowska, Edukacja do poszanowania przyrody, [w:] Edukacja do dojrzałości. Po XI Kongresie Obywatelskim,  
 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2017, s. 73−79.
16 A. Kalinowska, A. Batorczak, Bioróżnorodność to także my, cz. I: Dla słusznego wieku w młodości ducha, cz. II:  

Do poczytania wspólnie z wnukami dla ich przyszłości, Fundacja Ziemia i Ludzie, Warszawa 2013.

więc stymulowanie komunikacji międzypokole-
niowej dzięki stworzeniu warunków dla przekazu 
lokalnej wiedzy i tradycji, których depozytariu-
szami są najstarsi mieszkańcy15. Zadanie to 
ułatwia przewodnik „Bioróżnorodność to także 
my. Dla słusznego wieku w młodości ducha” ze 
wskazówkami, jak obserwować i chronić lokalną 
przyrodę16. Książka podzielona jest na dwie 

Warsztaty ornitologiczne dla dzieci prowadzone przez 
red. Krzysztofa Walczaka pod auspicjami Gminnego 
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, 
fot. Katarzyna Sawiak
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„pokoleniowe” części: jedną dla seniorów, 
drugą − dla wnuków. Taka międzypokoleniowa 
edukacja pozwala na zachowanie dziedzictwa 
cennej mądrości tradycyjnej, służącej regional-
nej różnorodności kulturowej i bioróżnorodności, 
pomimo zmian, jakie zachodzą w krajobrazie 
kulturowym w ciągu życia seniorów. Z drugiej 
strony − umożliwia transmisję do osób starszych 

aktualnej wiedzy przynoszonej przez młode 
pokolenie ze szkoły czy przedszkola. Projekt 
w tej formie właśnie się zakończył, ale wiele 
nowych działań, opartych na jego założeniach, 
wciąż pojawia się w programach UTW, inspi-
rując ośrodki kultury, w których te programy 
funkcjonują.

Słuchacze UTW − projektowanie plakatów promujących znaczenie różnorodności biologicznej, fot. Anna Kalinowska 
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SPOŁECZNICY 
I WOLONTARIUSZE − KORZYŚCI 
Z LOKALNEGO POTENCJAŁU 
INTELEKTUALNEGO

 
Podobne znaczenie w transmisji wiedzy ma ak-
tywność seniorów i miejscowych mieszkańców − 
specjalistów w dziedzinie ochrony przyrody 
działających jako wolontariusze lub zaproszeni 
goście w centrach kultury. Jako dobry przykład 
takiego dzielenia się wiedzą można wskazać 
zajęcia ornitologiczne dla dzieci i ich rodziców 
prowadzone przez red. Krzysztofa Walczaka − 
dziennikarza z Klubu Dziennikarzy Ekologicznych 
EKOS. Zajęcia warsztatowe, zorganizowane 
pod auspicjami Gminnego Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim, cieszyły się tak du-
żym zainteresowaniem, że prowadzący musiał 
je kilkakrotnie powtarzać. Po gawędach o gniaz-
dujących w okolicy ptakach i ich obyczajach 
następowała część praktyczna − warsztaty maj-
sterkowania, podczas których pod okiem pro-
wadzącego mali uczestnicy sami konstruowali 
budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów 
zapylających. 
 Wiele ośrodków kultury jest miejscem po-
dobnych spotkań ze specjalistami z różnych dzie-
dzin ochrony środowiska. Na przykład z inicjaty-
wy społecznego Stowarzyszenia Ogród Sztuk
i Nauk w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywa-
telskich w Podkowie Leśnej odbył się w 2019 r. 
otwarty cykl wykładów dotyczących zmian klimatu 
i różnorodności biologicznej, które prowadzili 
związaniz tym miastem-ogrodem naukowcy 
z Uniwersytetu Warszawskiego. Lista zajęć pro-
wadzonych zarówno przez akademików, jak 
i praktyków ochrony różnorodności biologicznej 
z kilku placówek kultury dowodzi umiejętności 
korzystania dla potrzeb edukacji przyrodniczej 
z lokalnego potencjału intelektualnego. To cenna 
wskazówka i przykład wart powielania. 

17 A. Kalinowska, Edukacja, szkolenia i świadomość społeczna w zakresie globalnych zmian klimatu, [w:] Siódmy 
raport rządowy i trzeci raport dwuletni Polski dla Konferencji Stron Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu, 
Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2018, s. 236−265.
18 vatican.va [dostęp: 26.02.2022].
19 Franciszek [papież], Laudato si. Encyklika, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2015.

OŚRODKI KULTURY MIEJSCEM 
KSZTAŁTOWANIA KULTURY 
EKOLOGICZNEJ

 
Przeglądy działań w sferze edukacji, przygoto-
wywane do sprawozdań z wykonania zaleceń 
międzynarodowych konwencji dotyczących 
przyrody i klimatu17, wskazują na dużą aktyw-
ność instytucji kultury. Rodzaj tych aktywności 
ma zindywidualizowany charakter zależnie od 
profilu instytucji, rodzaju interesariuszy i tego, 
czy mamy do czynienia z ośrodkiem w dużym 
czy mniejszym mieście lub miejscowości na 
obszarze wiejskim. Różnią się też formy projek-
tów i sposoby wyrażania związków kultury 
z przyrodą. Trudno tu wymienić całą ich paletę: 
wystawy, plenery malarskie, obchody lokal-
nych uroczystości czy zajęcia edukacyjne dla 
konkretnych grup wiekowych… Ważne, by były 
nasycone takimi treściami i tak ukierunkowane, 
aby kształtowały kulturę integrującą wszystkie 
obszary ludzkiej egzystencji. Kulturę, którą 
w swojej encyklice „Laudato si”18, poświęconej 
relacjom ludzi ze środowiskiem naszej planety, 
w trosce „o wspólny dom” papież Franciszek 
nazwał kulturą ekologiczną: „Powinna być ona 
innym spojrzeniem, myślą, polityką, programem 
edukacyjnym, stylem życia i duchowości, które 
nadałyby kształt sprzeciwu wobec ekspansji 
paradygmatu technokratycznego”19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Kultura  
nadmiaru
Badanie etnograficzne dotyczące 
postrzegania odpadów 

Grażyna Pol

Elementem krajobrazu, który jest najbliższy 
jednostkom, są przedmioty codziennego użytku. 
Rola przedmiotów w życiu ludzi zyskała zna-
czenie wraz z pojawieniem się społeczeństwa 
konsumpcyjnego1. Immanentną jego cechą jest 
dążenie do zmiany i innowacji, co w konsekwen-
cji przeobraża rynek, utrzymując go w ciągłym 
ruchu. Konsumpcja, rozumiana jako wykorzysty-
wanie posiadanych środków w celu spełnienia 
swoich potrzeb, narodziła się dużo wcześniej. 
Jednostki zaspokajały swoje potrzeby przez wy-
mianę dóbr i usług, zanim jeszcze wynaleziono 
pieniądz. Za pierwsze zwiastuny nadchodzących 
przemian w stosunku do przedmiotów uznaje się 
XV-wieczną rewolucję nawigacyjną i odkrycia 
geograficzne, które spowodowały wzrost zna-
czenia handlu i trudniących się nim kupców oraz 
XVI-wieczny rozwój przemysłu tekstylnego 
w Anglii. Max Weber w swojej najważniejszej pracy 
„Etyka protestancka i duch kapitalizmu” wskazy-
wał, że centralną osią zmian gospodarczych było 
pojawienie się kapitalistycznej organizacji pracy, 

1 J. Baudillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
2 M. Weber, Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Przypisy do słowa wstępnego, Wydawnictwa Uniwersytetu  
 Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 65.
3 Z. Bauman, Bauman o popkulturze. Wypisy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 82.

z rozwiniętą rachunkowością i ukierunkowaniem 
na maksymalizację zysków2. Pojęcie konsumpcji 
w takim sensie, w jakim rozumiemy je dziś, łączy 
się z przejściem od produkcji manufakturowej do 
fabrycznej, z rewolucją przemysłową przeobra-
żającą produkcję i organizację pracy.  
 Jak wskazuje Zygmunt Bauman:

Nadszedł czas detronizacji pragnienia. 
Jego przydatność już się wyczerpała; 
doprowadziwszy namiętność konsump-
cji do jej obecnego stanu, nie potrafi już 
dotrzymać jej kroku. Aby zachować po-
pyt na poziomie podaży, potrzeba potęż-
niejszego, a przede wszystkim bardziej 
wszechstronnego bodźca. Takim wycze-
kiwanym bodźcem jest „zachcianka”3. 

Parafrazując Baumana, historię konsumpcji 
można opisać jako przemiany bodźców pobu-
dzających jednostki do nabywania przedmiotów. 
Było to przejście od dominacji potrzeby, przez 
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rozbudzanie pragnień aż do ulegania zachcian-
kom. Wraz ze zmianą czynnika wpływającego 
na decyzje jednostek skracał się czas dzielący 
myśl o zakupie przedmiotu od chwili jej rzeczy-
wistego nabycia. Jak również dla wielu przed-
miotów czas dzielący moment ich nabycia od 
chwili wyrzucenia tychże.  
 W literaturze dotyczącej kultury konsumpcji4, 
którą rozumiem jako koncentrację wysiłków ży-
ciowych na nabywaniu dóbr i konsumpcjonizmie 
jako dominującej postawie życiowej5, można 
wyłonić dwa nurty. Jeden − związany z ekono-
miczną teorią wyboru konsumenta i myślą Vilfre-
do Pareto oraz drugi − bazujący na kulturowych, 
znakowych aspektach konsumowania, z którą 
wiążą się publikacje Jeana Baudillarda6 czy Zyg-
munta Baumana7. Podejście teoretyczne, które 
przyjęliśmy w badaniu, umożliwia spojrzenie na 
konsumpcję jako na akt komunikacyjny. W anali-
zie zależało nam na rekonstrukcji sensów nada-
wanych przez jednostki swoim taktykom dotyczą-
cym użytkowania oraz wyrzucania przedmiotów, 
w okresie nadprodukcji obserwujemy bowiem 
różne sposoby obecności przedmiotów w świecie 
człowieka. Dostrzegamy postawy ukierunkowane 
na minimalizm, „chomikowanie”, ale też niepo-
hamowany konsumpcjonizm. Przedstawione 
typy w czystej postaci nie występują. Zwykle 
jednak obserwujemy różnego rodzaju mieszanki 
dyskursów i narracji, norm i wartości. Co więcej, 
zróżnicowane postawy i praktyki są widoczne nie 
tylko na poziomie populacji, ale nawet jednostki. 
Ta sama osoba doznaje dysonansów, ponieważ 

4 T. Szlendak, K. Pietrowicz, Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia? Między krytyką konsumeryzmu 
 a społeczeństwem opartym na modzie, „Kultura i społeczeństwo” 2005, t. XLIX, nr 3.
5 Kultura konsumpcji – wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska, red. A. M. Zawadzka, 
 M. Niesiobędzka, D. Godlewska-Werner, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów Redakcja Liberi Libri,  
 Warszawa 2014, s. 16.
6 Według Jeana Baudrillarda w społeczeństwie konsumpcyjnym produkowane są znaczenia przypisywane  
 przedmiotom, co prowadzi do gry pozorów, nazwanej przez niego symulacją rzeczywistości, w której zaciera się 
 realny ogląd świata: „Implozja nie jest już formą scalenia zatomizowanych, zindywidualizowanych jednostek,  
 ale zacieraniem jakiegokolwiek znaczenia i odniesienia do świata obiektywnego. […] Zdaniem Baudrillarda  
 zarówno środki komunikowania masowego, jak i rzeczywistość implodują, przekształcają się w zintensyfikowaną  
 hiperrzeczywistość”. Por. A. Ziętek, Jean Baudrillard wobec współczesności: polityka, media, społeczeństwo,  
 Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2013, s. 147.
7 Z. Bauman, Bauman o popkulturze…, op. cit.

część jej wyborów w życiu codziennym jest ure-
fleksyjniona, a część nie.  
 Obecnie dyskurs środowiskowy zyskuje na 
sile, choć zauważalne są również narracje za-
przeczające negatywnym wpływom człowieka 
na środowisko. Być może wzmożone dyskusje 
i ścieranie się przeciwstawnych poglądów 
i postaw są przejawem zachodzącej zmiany 
społecznej, procesu przemiany norm, instytucji 
i kultury, podczas której przeobraża się stosu-
nek do przedmiotów. Próbujemy zmierzyć się 
z tym tematem, analizując wyniki badania. We-
ryfikujemy taktyki jednostek przyjmowane wo-
bec przedmiotów oraz rekonstruujemy sensy, ja-
kie badani nadają wykonywanym czynnościom.  
 Przedmioty dla jednych wartościowe, innym 
wydają się niepotrzebne i nie przedstawiają dla 
nich żadnej wartości. Gdzie przebiega granica 
między przydatnością a zbędnością przedmio-
tów? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi, 
realizując badanie dotyczące praktyk gospo-
darstw domowych związanych z gospodaro-
waniem przedmiotami oraz ich wyrzucaniem. 
Problematykę badawczą zogniskowaliśmy wokół 
odtworzenia „cyklu życia” siedmiu wybranych 
przedmiotów, mających reprezentować szersze 
kategorie. Zbieraliśmy dane o stylu użytkowania 
mleka, ziemniaków, spodni, stołu, książki, telefo-
nu komórkowego oraz zabawek. Analizowaliśmy, 
jaki wpływ na proces ich użytkowania i wyrzuca-
nia mają kompetencje społeczno-kulturowe ich 
właścicieli. W pierwszym etapie projektowania 
badania zaprosiliśmy do konsultacji pracowni-
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ków naukowych z różnych dziedzin. W panelu 
eksperckim wzięło udział dziewięć osób, wśród 
których znaleźli się przedstawiciele nauk przyrod-
niczych, społecznych i ekonomicznych, a także 
przedstawiciele Działu Badań i Analiz Narodowe-
go Centrum Kultury. W wyniku dyskusji wybrano 
wspomniane przedmioty z kilku powodów:  

• • Mleko stało się reprezentantem kategorii 
żywność. Obserwowaliśmy praktyki doty-
czące przechowywania, robienia zapasów, 
ale też rodzajów użytkowania. Mleko bywa 
pakowane w rozmaite materiały: plastik, 
tetrapak czy szkło, co dało możliwość 
zaobserwowania praktycznych umiejętności 
badanych dotyczących zasad segregacji.  

• • Ziemniaki wybrano do badania również jako 
reprezentanta kategorii żywność. Obecnie 
dla niemal połowy Polaków ziemniaki sta-
nowią istotny dodatek do obiadu8. Jest to 
roślina wykorzystywana w polskiej kuchni 
na wiele sposobów i spożywana w niemal 
każdym domu.  

• • Spodnie wybrano jako reprezentanta kategorii 
odzież. Noszone są niezależnie od wieku i płci. 
Jako element mody pozwalają na manifestację 
stylu życia czy tożsamości.  

• • Stół stał się reprezentantem kategorii meble. 
Jest to element wyposażenia domu oraz symbol 
kulturowy, a także zwornik relacji społecznych.  

• • Telefon komórkowy wybrano jako reprezen-
tanta kategorii RTV, ale też jako przedmiot 
osobisty. Według danych GUS 97% gospo-
darstw domowych było wyposażonych 
w telefon komórkowy9. Ten wielofunkcyjny 
przedmiot zastępuje dziś wiele innych: 
komputer, telewizor, gazetę czy choćby 
książkę kucharską. Jest poręczny i często 
stanowi „przedłużenie” jednostki. 

8 Badanie Wzory jedzenia, style życia a stratyfikacja społeczna: perspektywa porównawcza, Instytut Filozofii 
 i Socjologii PAN, 2013 r., naukawpolsce.pl [dostęp: 02.03.2022].
9 Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 r.

• • Książka reprezentująca kategorię rzeczy 
osobistych może być kupiona, odziedziczo-
na, pożyczona, stanowi często element 
budowania relacji między jednostkami. 
Obecnie jej postrzeganie ulega przemianom, 
książka się cyfryzuje, ale też pojawia się wie-
le nowych zjawisk związanych z książkami 
np.: bookcrossing. 

• • Zabawki dla dzieci stanowią ostatnią, siód-
mą, kategorię. Nie wybraliśmy jednej konkret-
nej rzeczy, lecz zostawiliśmy przestrzeń we 
wszystkich gospodarstwach domowych do 
tego, by ich przedstawiciele zaprezentowali 
swoją ulubioną rzecz. Zabawki uznaliśmy za 
ważną kategorię z uwagi na fakt, że dzieci 
szybko z nich wyrastają, ale też szybko się 
nimi nudzą, co otwiera przestrzeń do ich wy-
miany, sprzedaży czy przekazywania w inny 
sposób. Bywają oddawane, naprawiane lub 
magazynowane na domowych peryferiach. 
Przenoszone „za kulisy”, czyli na strych lub 
do piwnicy, czasami doczekują kolejnych 
pokoleń użytkowników.  

W kolejnym kroku ponownie zasięgnęliśmy opinii 
ekspertów oraz przeprowadziliśmy pilotażowy 
zogniskowany wywiad grupowy, w którym wzięli 
udział przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych zajmujących się tematyką środowiskową, 
by w 2020 r. przeprowadzić rozbudowane bada-
nie o charakterze etnograficznym. Poza systema-
tycznym przeglądem dostępnych źródeł danych 
analizą objęliśmy 60 gospodarstw domowych, 
z czego w połowie z nich dodatkowo zrealizo-
waliśmy trwające siedem dni badanie dziennicz-
kowe, podczas którego przedstawiciele rodziny 
wykonywali wiele zadań związanych z wymienio-
nymi wcześniej kategoriami przedmiotów oraz 
fotografowali je w ich naturalnym kontekście. 
W ramach badania wykonano również dziesięć 
indywidualnych wywiadów pogłębionych z oso-
bami naprawiającymi przedmioty, odbierającymi 

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,410140,badanie-mieso-i-ziemniaki-wciaz-sa-podstawa-polskiego-obiadu.html
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odpady z gospodarstw domowych czy choćby 
kupującymi przedmioty na rynku wtórnym. Byli 
to fachowcy zajmujący się przedmiotami będą-
cymi w użytkowaniu gospodarstw domowych, 
którzy profesjonalnie przedłużają użyteczność 
tych przedmiotów, zmieniają ich funkcje lub uty-
lizują odpady.  
 W badaniu brały udział gospodarstwa jedno-
osobowe i wieloosobowe z różnych regionów 
Polski, mieszkańcy rozmaitego typu zabudowy, 
z miejscowości o zróżnicowanej klasie wielko-
ści miejscowości. Wstępne wnioski z badania 
zamieściliśmy w raporcie, w którym można 
przeczytać m.in. o taktykach, jakie stosują go-
spodarstwa domowe, aby wykorzystać produkty, 
ale też wyodrębniliśmy w nim przedmioty o silnie 
kulturowych funkcjach10. Przykładem takiego 
przedmiotu głęboko osadzonego w kontekście 
kulturowym jest stół, o którym uczestnicy bada-
nia często mówili, że jest centrum domu, przy 
którym wzmacniane są relacje międzyludzkie: 

[…] to jest stół, który kupiłam razem  
z tym domem, ponad 10 lat temu. Moja 
mama pyskowała na mnie, że w ogóle 
go remontuję i odnawiam, ponieważ od-
nawiałam go przez trzy miesiące, bo był 
troszeczkę nadgryziony zębem czasu 
i przez kołatki, ale uważam, że warto. 
Jest to stół z wielką tradycją, dębowy. 
Bardzo zależało mi na tym, żeby został 
dalej w tym domu. Mam do niego duży 
sentyment. 
Badacz: Kto z niego korzysta? 
Osoba 1: Wszyscy. Ten stół jest takim 
trochę sercem domu, przy którym 
odbywają się wszystkie najciekawsze 
rozmowy. Jemy przy nim posiłki, chociaż 
nie zawsze, bo jadamy też przy innych 
stołach. Często zdarza nam się jeść 
w łóżku [śmiech] albo w sypialni bądź na 
tarasie, a ten kuchenny stół właśnie jest 
taki najbardziej sentymentalny i myślę, 
że… Odbyło się przy nim wiele cieka-
wych spotkań. IDI_23  

10 Raport można pobrać ze strony NCK pod linkiem: nck.pl

[…] bez stołu to nie jest dom, takie jest 
nasze zdanie i takie było od czasu ślubu. 
Stół był jednym z pierwszych naszych 
zakupów. A nie było to łatwo, bo wszyst-
ko trzeba było wystać w kolejkach. […] 
To jest solidny stół. Proszę go sfotogra-
fować od dołu, jakie on ma tam podsta-
wy, jakie rzeźbienia. 
B: Czyli widzę, że jeszcze sentyment 
tutaj się wkrada. 
Osoba 2: Sentyment ogromny. 
O1: Na pewno później dzieci jako zabytek 
sprzedadzą [śmiech]. […] 
O2: [śmiech] Ale o tym nie myślimy. 
IDI_24 
 
A ten stół do czego służy? 
O1: [śmiech] Jemy, pijemy. 
O2: Rozmawiamy przy nim. 
O1: Rozmawiamy, gramy. 
O2: W scrabble gramy, oglądamy telewizję. 
O1: Wygłupiamy się. IDI_4

Materiał wizualny z badania etnograficznego, 
NCK/Danae 2020 r.

https://www.nck.pl/badania/raporty/raport-dotyczacy-postrzegania-odpadow-w
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Pewne kategorie przedmiotów rzadko wykorzy-
stywanych, czasami bardzo długo pozostają na 
obrzeżach gospodarstwa domowego, ponieważ 
domownicy o nich zapominają, albo rzeczy te 
pełnią już dla nich tylko funkcje sentymentalne. 
Służą one za przykład przedmiotów balansują-
cych na granicy między przydatnością a zbędno-
ścią, wokół której koncentrujemy nasze pytania 
badawcze: 

B: Macie taką tajemniczą szafkę 
w domu, w której są rzeczy na wiecz-
ne… Że kiedyś się je wyrzuci? […] 
O2: Piwnicę. O1: [śmiech] […]. 
B: Opowiedzcie, co tam jest. Co macie 
w piwnicy? 
O2: Pędzelków jest od groma, bo się 
przydadzą […] 
O2: Przydaśki. […] 
O2: O, Jezu, co tam jeszcze jest… 
O1: [imię] ma takie sprzęty gdzieś […] 
np., których nie używa codziennie, tylko 
raz tam na ruski rok, ale które są, bo się 
przydadzą. […] 
O2: Wałki do malowania. No, to już wy-
rzucam. […] 
B: [śmiech] […] Co jakiś remont, to on 
kupuje nowy sprzęt do malowania, bo 
zapomni o tamtym. Zawsze. 
B: No, to po co wam tyle rzeczy 
w piwnicy? 
O1: Nie wiem. Jest tam słabe oświe-
tlenie i po prostu kiepsko się tam robi 
porządki. […] 
O2: A dobrze się wciska. […] 
O1: Są to zazwyczaj tam takie rzeczy, 
na które tu nie mamy miejsca, np. teraz 
dziadek kupił nam wielki materac lamy. 
Naprawdę, bydle to jest takie, że na-
prawdę… 
B: Co to jest ten materac? […] 
O1: No, taki dmuchany. 
B: [śmiech] 
O1: No i gdzie my tu mamy to trzymać? 
Nie mamy tu miejsca, no to siup, zastre-
czowaliśmy i do piwnicy. Ozdoby np. 
choinkowe i na Wielkanoc. 

O2: Choinkowe. 
O1: Nie ma miejsca tutaj na to… 
O2: Słoiki. 
O1: Więc siup, ostreczowane i tam… Słoiki. 
O2: Wino domowej roboty. 
O1: [uśmiech] […] 
O1: Takie rzeczy. Przetwory. Nie mamy 
miejsca tutaj, to idzie tam. […] Ale są też 
takie inne rzeczy, jak np.… Nie wiem, 
buty [imię] z metalowymi końcówkami. 
Bo się przydadzą. Więc są. Nie wiem, 
czy tu nawet, czy… Nie, chyba w piwni-
cy. […] Buty BHP. Na budowie jak praco-
wałem, to potrzebowałem mieć buty… 
B: Z umocnieniem takim z przodu. 
O2: Tak. Z metalowym noskiem, no. […] 
O2: I są używane, jak jadę np. do szwa-
gra na budowę mu pomóc. 
B: Czyli nie na wylocie to są rzeczy. 
O2: No, jeszcze nie na wylocie, ale już 
tam… 
O1: Prawie. 
O2: W zapomnieniu. 
B: Dokują. 
O2: Dokładnie. 
O1: No, są też jakieś tam piłki, które 
[imię] gdzieś tam miał czy coś. […] Są, 
schodzi z nich powietrze, ale… 
B: [śmiech] 
O1: Są do wyrzucenia, ale jeszcze są. 
O2: Ale nie są do wyrzucenia, bo […] jest 
sentyment jakiś. 
O1: I jest worek z kamieniami. 
O1: Bo [imię] nazbierał kiedyś kamieni 
nad morzem i stwierdził, że mu się przy-
dadzą. I nie da wyrzucić i są kamienie. 
O2: Cały taki worek. Z 10 kilo. […]. 
IDI_19

Na podstawie wyników badania zaproponowali-
śmy główną oś podziału w sposobie użytkowania 
przedmiotów. Sytuuje się ona pomiędzy kategorią 
„do zdarcia”, gdzie istotne jest to, że coś jest wy-
godne, dostępne i znane, a kategorią „do znudze-
nia”, gdzie silnie oddziałują trendy i moda. Warto 
także podkreślić, że pewne rodzaje przedmiotów 
otacza się szacunkiem. Szczególnie widoczne 
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było to, gdy badani mówili o produktach spożyw-
czych czy książkach. Podobnie opowiadali 
o przedmiotach o charakterze symbolicznym, 
które są dla nich nienaruszalne, nawet jeśli tracą 
część funkcjonalności. Dawanie drugiego życia 
przedmiotom jest praktyką powszechną, nieza-
leżną od wieku czy wykształcenia badanych. Klu-
czowe wydaje się tutaj nie to, czy, ale jak często 
i pod jakimi warunkami, członkowie badanych 
gospodarstw domowych wprowadzali w życie 
praktyki odświeżające. Innego rodzaju wniosek 
dotyczy motywacji skłaniających badanych do 
zachowań proekologicznych. Działania te apliko-
wane są w życiu codziennym zwykle wówczas, 
gdy dają oszczędności finansowe. Przy czym 
warto podkreślić, że infrastruktura otaczająca go-
spodarstwa domowe ma duże znaczenie. Śmieci 
odbierane z budynków wielorodzinnych znacznie 
częściej niż w zabudowie jednorodzinnej nie 
spełniają norm segregacji. W przypadku domów 
jednorodzinnych zdarza się to rzadziej, po części 
z uwagi na możliwość identyfikacji osoby wy-
rzucającej odpady, po części z powodu łatwości 
wygospodarowania przestrzeni potrzebnej do 
prawidłowej segregacji. Innym aspektem tego 
zjawiska jest częstotliwość wywozu odpadów. 
Zbyt mała powoduje trudności w zorganizowaniu 
przestrzeni potrzebnej do składowania odpadów. 
Niektórzy badani wskazali także, że nie mieli 
możliwości odpowiedniej segregacji, ponieważ 
brakuje w ich budynku pojemników na pewne 
frakcje odpadów.  
 Obecnie pracujemy nad publikacją, w której 
szerzej analizujemy rozdźwięki między sferą de-
klaracji a praktykami jednostek. Zaprezentujemy 
w niej taktyki przyjmowane przez rodziny 
w odpowiedzi na wytyczne, jakie stawiane są 
przez zewnętrzne instytucje. Tezę publikacji ogni-
skujemy wokół gospodarstw domowych, które 
w zależności od posiadanego kapitału kulturowe-
go oraz otaczającej je infrastruktury odpadowej 
przyjmują różne sposoby eksploatacji i utylizacji 
przedmiotów. Dostrzegamy również, że owe tak-
tyki, egzemplifikowane codziennymi praktykami 
użytkowania przedmiotów mogą się znacząco 
różnić od deklarowanych przez członków gospo-
darstw domowych postaw proekologicznych.
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Wiatr we włosach –  
„doLAStamy”
Ada Słowik  
Myślenice

Jaki jest sposób na zapobieżenie przebodźco-
waniu, ekspozycji na zaawansowane techno-
logie, odczuwaniu zagrożenia wykluczeniem, 
samookaleczeniu, depresji czy brakowi moty-
wacji? Podążając za myślą Korczaka: „mniejsze 
nie jest mniej warte niż duże”, uznałam uczniów 
za ekspertów doświadczania trybu życia XXI w. 
i oparłam swoje działania przede wszystkim na 
diagnozie potrzeb grupy. Zainspirowana bada-
niami naukowymi oraz mądrością naszych babć, 
spróbowałam zaradzić palącym problemom 
przez interakcję z naturą, antycypując niejako 
wydarzenia 2020 r., gdy w czasie pandemii lu-
dzie w naturalny sposób wybierali przyrodę 
i ciszę, odwiedzali lasy, górskie szlaki i parki.  
 Zostałam wychowawczynią klasy czwartej 
w największej w powiecie szkole podstawowej. 
Czwartoklasiści, wchodząc w kolejny etap edu-
kacji i dorastania, zaczynali naukę w nieznanym 
systemie. To rodziło napięcia, narastały różno-
rodne emocje i podnosił się poziom stresu. Moi 
wychowankowie oraz zapraszani gościnnie 
do projektu uczniowie innych klas stanowili 
grupę ok. 50 osób objętych „doLAStaniem”. 
W warsztatach i wycieczkach brali udział rów-
nież rodzice. Ich obecność często zamieniała 
się w zaangażowanie. 
 Shinrin yoku – zaczęliśmy od pokazania lasu 
jako miejsca dobrego do relaksu i kontaktu z na-
turą, w którym można poczuć, że proste wyjście 
z domu, „zanurzenie się w zieloność” może dać 

reset złych emocji. Świat zwalnia, wszystkie naj-
pilniejsze sprawy i zgiełk oddalają się i − co po-
kazały japońskie badania − zdrowiejemy. Stres 
nie zżera nas permanentnie, oddech się uspo-
kaja, tętno zwalnia, obniża się poziom kortyzolu 
i adrenaliny. Mamy azyl. Brzmi prosto? Bo jest 
proste. Najprostsze, ale zapomniane, wyparte 
tak, jak natura została wypchnięta z naszego ży-
cia przez technologię, podczas gdy nasz mózg 
pozostał niezmieniony od plejstocenu. Wiado-
mo, że umiejętności resetu przez kąpiele leśne 
nie zdobywa się po kilku spacerach w parku czy 
paru wycieczkach z klasą do lasu – to jest pro-
ces, który powinien być ciągły. 
 Zgodnie z moim założeniem konsekwencją 
podjętych aktywności w naturze jest chęć zaan-
gażowania się (lokalnego) w (globalne) działanie 
dla klimatu. To się udało i trwało dość długo. Zor-
ganizowaliśmy nagrywanie ekofilmów przez całe 
rodziny, wycieczki i imprezy zero waste, sprząta-
nie śmieci na szlaku podczas każdego wyjścia, 
stworzyliśmy też klasowe bidony, dzięki którym 
ograniczaliśmy użycie jednorazowych butelek.  
 Ikigai – w mojej ocenie skupienie się na tu i te-
raz, czerpanie szczęścia z drobnych elementów 
codzienności, wykonywanie jednego zadania 
w danym momencie oraz wyjście w las − to spo-
sób na rozładowanie złych emocji. Warsztaty 
w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Mang-
gha i Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach – 
parzenie herbaty, kaligrafia, origami, tworzenie 

Wyprowadzajmy 
uczniów ze szkoły – 

intuicyjne odnowienie 
więzi z naturą jest 

niezwykle dobroczynne 
dla człowieka w XXI w.
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autoportretów, „lepienie siebie” w module „Sztu-
ka i emocje”– to tylko niektóre formy podjętych 
działań. Skupię się jednak na jednym szczegól-
nym elemencie. Chciałam podkreślić rolę, jaką 
spełnił np. ogień − ważne było niespieszne, spo-
kojne rozpalenie ogniska, zasiadanie wokół niego 
i wspólny posiłek przygotowany własnymi siłami. 
Dzięki takiemu powrotowi do korzeni uczestnikom 
nie tylko zapewniono poczucie bezpieczeństwa 
i ukojenie zmysłów, lecz także zadbano o nakar-
mienie ciała (uczniowie, pod okiem instruktora 

survivalu, ugotowali zupę w kociołku). Cenne też 
było zwrócenie uwagi, że każdy jest wyjątkowy, 
niepowtarzalny, uświadomienie sobie, że emocje 
są naturalne i można je oswajać, np. przez twór-
czość, sztukę wyrażania i akceptowania siebie. 
Nie wszystko jednak szło po naszej myśli. Warsz-
taty ze sprawczości ruchu − całodniowe zajęcia 
z instruktorem tańca – z powodu załamania 
pogody odbyły się w pomieszczeniu, gdzie było 
tłoczno... A przecież największy sens mają one 
wtedy, kiedy wykonuje się je w plenerze!  

Warsztaty ze sprawczości ruchu – całodniowe zajęcia z instruktorem tańca, fot. Ada Słowik

Wspólnota wokół płomienia –  spełnienie, kiedy 
pożywiamy się tym, co przyrządziliśmy własnymi 
siłami, fot. Ada Słowik
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 Nagromadzenie zaplanowanych działań było 
zbyt ambitne. Praktyka pokazała, że ani zaję-
cia sobotnie, ani popołudniowe nie są dobrym 
pomysłem, ponieważ stawiały uczestników 
przed koniecznością opuszczenia dodatkowych 
aktywności pozalekcyjnych (basen, tańce, piłka 
nożna, angielski). Ja z kolei, zainspirowana filo-
zofią ikigai, nauczyłam się zwracania uwagi na 
work-life balance i poznałam klasę w takim stop-
niu i w takich okolicznościach, jakie nie byłyby 
możliwe w typowym kontakcie lekcyjnym.  
 W 2021/2022 r., opierając się na oswajaniu 
emocji, doświadczaniu przenikania się różnych 
dziedzin sztuki i tematów kampanii społecznych 
oraz otwarciu na wyzwania, szukam sposobu 

na kontynuowanie „doLAStania" lokalnie − 
w wersji 2.0, rozszerzonej na województwo 
małopolskie, ponieważ najcenniejsze wydaje 
się wyposażenie nastolatków w umiejętności 
potrzebne tu i teraz. Szkoła to nie tylko pocze-
kalnia życia w przyszłości – ona już jest etapem 
życia i działania adekwatnego do potrzeb. 
Mam też nadzieję, że zaprezentuję efekty pro-
jektu w ramach międzynarodowego programu 
„Curious Minds − Global Curiosity”. 

Wspólnota wokół płomienia –  spełnienie, kiedy 
pożywiamy się tym, co przyrządziliśmy własnymi 
siłami, fot. Ada Słowik

Zanurzenie w ikigai – w skupieniu się na tu i teraz, 
fot. Ada Słowik
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ile osób 
organizowało 
projekt

1

 
 
formy

36 godzin warsztatów z 15 instruktorami 
z 11 instytucji z Małopolski, trzy wyjazdy

 
źródło 
finansowania

dofinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach ogólnopolskiego programu 
„Bardzo Młoda Kultura”

 
uczestnicy 
projektu

czwartoklasiści, uczniowie szkoły, 
rodzice

 
najważniejsi 
partnerzy

główny partner projektu to Małopolski 
Instytut Kultury w Krakowie, realizujący 
program „Bardzo Młoda Kultura 
w Małopolsce”, a także Biblioteka 
Pedagogiczna w Myślenicach – ze 
względu na wyposażenie i lokalizację 
biblioteka jako partner była miejscem 
niektórych warsztatów, skrzynką 
kontaktową, współorganizatorką 
wystawy końcowej

ilu było 
uczestników 
projektu

ok. 50

 
miejsce 
realizacji

Myślenice, Beskid Wyspowy, 
Kraków

okres 
trwania 
projektu

wrzesień 2019 − październik 2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE 
W MYŚLENICACH

• • Beskid Wyspowy

• • sp2mce@poczta.fm 

• • Jarosława/Ada Słowik – nauczy-
cielka, autorka projektów kulturo-
wych, społecznych, ekologicznych. 
Ambasadorka SpołEd Centrum 
Cyfrowego, panelistka Forów 
Edukacji Kulturowej Małopolskiego 
Instytutu Kultury, prelegentka 
konferencji Zachęty – Narodowej 
Galerii Sztuki „Sztuka edukacji” 
2019. Uczestniczka programów: 
„Europe in Perspective” 2018, 
„Global Curiosity” 2020/2022. 
Pasjonatka podróży – marzy 
o zabraniu uczniów na edukacyjną 
włóczęgę przez kontynent.

• • Facebook 
gazeta.myslenice.pl 
sp2myslenice.edu.pl 
sp2myslenice.edu.pl 
sp2myslenice.edu.pl 
sp2myslenice.edu.pl 
sp2myslenice.edu.pl 
sp2myslenice.edu.pl 
bmk.mik.krakow.pl 
bmk.mik.krakow.pl 
bmk.mik.krakow.pl 
bmk.mik.krakow.pl 
bmk.mik.krakow.pl 
bmk.mik.krakow.pl

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2853725557984800&id=171986726158710
https://gazeta.myslenice.pl/w-zgodzie-z-natura
https://sp2myslenice.edu.pl/?p=26752
https://sp2myslenice.edu.pl/?p=26586
https://sp2myslenice.edu.pl/?p=26489
https://sp2myslenice.edu.pl/?p=26422
https://sp2myslenice.edu.pl/?p=26359
https://sp2myslenice.edu.pl/?p=26295
https://bmk.mik.krakow.pl/ekspertki-kapitana-planety/
https://bmk.mik.krakow.pl/dolastamy-w-harmonii-ze-soba-i-srodowiskiem/
https://bmk.mik.krakow.pl/intensywny-tydzien-w-projekcie-dolastamy/
https://bmk.mik.krakow.pl/duch-lasu/
https://bmk.mik.krakow.pl/japonskie-wedrowki-w-projekcie-dolastamy/
https://bmk.mik.krakow.pl/dolastamy-w-kraju-kwitnacej-wisni/
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Zielona Czytelnia  
„Gramy w zielone 
z Fundacją Orlen”
Agnieszka Michałowska  
Miedzichowo

KORZENIE/GENEZA

Kiedy siedzieliśmy pozamykani z powodu pan-
demii, wymyśliłam wielowymiarowy projekt. 
Taki, który łączyłby wszystkich mieszkańców. 
Na nasze nieszczęście ekologiczny, uzależniony 
od pory wegetacyjnej i oparty na 28 spotkaniach 
i warsztatach. Wszystko, co mogło, poszło nie 
tak. Zabroniono nam organizować wydarzenia, 
na które otrzymaliśmy grant. Przez ponad pół 
roku projekt wisiał na włosku. I tak oto pande-
mia stała się inspiracją do przeanalizowania 
na nowo potrzeb mieszkańców i modyfikacji 
mojego pomysłu. 
 Motywacją do działania od początku była 
chęć łączenia ludzi i stworzenia edukacyjnego 
projektu międzypokoleniowego w atrakcyjnej 
formie. Podjęcia działań, które pomogą budo-
wać więzi, a dzięki elementom przestrzeni dłu-
gotrwale edukować w zakresie ekologii i spajać 
ludzi wokół wspólnej idei. 

CEL PROJEKTU

Lockdown zabrał naszym czytelnikom ciszę, 
miejsce skupienia, relaksu, książki i przede 
wszystkim przestrzeń do spotkań i rozmów. 
Postanowiłam urządzić nie tylko półkę plene-
rową na bookcrossing, ale i piękne, zielone 

miejsce wytchnienia, które samą strukturą 
i sposobem działania będzie inspirowało i edu-
kowało, bez względu na porę dnia. Takie, które 
przyciągnie więcej osób do samej biblioteki. Tak 
powstał pomysł stworzenia „Zielonej Czytelni”, 
czyli miejsca służącego mieszkańcom, umożli-
wiającego im czytanie i odpoczynek w czasie, 
gdy biblioteka jest zamknięta lub niedostępna, 
np. w trakcie pandemii. Miejsca współtworzo-
nego przez czytelników biblioteki, w którym to 
oni będą troszczyć się o zieleń. Przewidywałam 
też możliwość prowadzenia zajęć i eventów na 
zewnątrz, by uatrakcyjnić naszą ofertę. 
 Projekt obejmował edukację ekologiczną: 
specjaliści od permakultury, ekologii i dietetyki 
prowadzili wykłady, warsztaty międzypokolenio-
we z budowy hoteli dla owadów i pokazywali fil-
my instruktażowe online. Chcieliśmy dotrzeć do 
jak najszerszego grona odbiorców. W projekcie 
znalazło się też miejsce na stworzenie kącika 
gier − przestrzeni spotkań dla młodzieży i doro-
słych, a także promocji czytelnictwa. 

ODBIORCY

Uczestnicy projektu dzielą się na bezpośrednich 
i pośrednich, ponieważ projekt ma charakter 
długofalowy. Został on skierowany do społecz-
ności lokalnych skupionych wokół wsi Bolewice, 

 Wszystko się ze sobą 
łączy, trzeba tylko 

umieć to odkryć.
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Miedzichowo i nie tylko. Docelowo może wpły-
wać na wszystkich mieszkańców oraz zainte-
resowanych użytkowników internetu. Podjęte 
działania i zmiany w przestrzeni wspólnej mają 
za zadanie edukować mieszkańców w każdym 
wieku i o różnych predyspozycjach, dlatego pro-
jekt skupiał się na cyklu warsztatów i zajęć ple-
nerowych o charakterze międzypokoleniowym. 
Postawiliśmy na różnorodne formy: wykład, 
warsztaty, edukacyjne elementy w przestrzeni 
publicznej, wewnętrznej − kącik gier i zewnętrz-
nej − „Zielona Czytelnia” oraz filmy edukacyjne 
online. Rozlokowaliśmy także hotele dla owadów 
na terenie gminy, wraz z tabliczkami edukacyj-
nymi. Wszystko zrobione tak, by w czasach pan-
demii móc korzystać z oferty biblioteki, budować 
relacje i inspirować ekologiczne zmiany.

Klasa VI szkoły podstawowej, 
fot. Agnieszka Michałowska

Tworzenie „Zielonej Czytelni” – Mariola Wlaźlak, 
fot. Agnieszka Michałowska

 Międzypokoleniowy projekt „Gramy w zielone 
z Fundacją Orlen” pokazuje, ile można zdziałać 

w małej miejscowości, zmieniając krótko koszony 
trawnik w zieloną przestrzeń spotkań, edukacji 

i wspólnej troski. Mimo że projekt jest wielowątkowy, 
jego najmocniejszym elementem było stworzenie 

„Zielonej Czytelni”, funkcjonującej częściowo na 
zasadach ogrodu społecznego. Przy bibliotece 

powstało miejsce, które będzie służyć mieszkańcom, 
umożliwiając im czytanie i odpoczynek, w czasie 

gdy biblioteka jest zamknięta.
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Tworzenie „Zielonej Czytelni” – Mariola Wlaźlak, 
fot. Agnieszka Michałowska

MAŁY PROJEKT… WIELKIE ZMIANY

Na początku zielona była tylko trawa. Dwa 
skrawki ziemi przy bibliotece i smutna, szara 
ściana sąsiada − tyle mieliśmy. Tu właśnie za-
częliśmy tworzyć „Zieloną Czytelnię”. Powstał 
jednolity system identyfikacji, na który złożyły 
się plakaty, banery, grafiki do filmów, zapro-
szenia, tabliczki edukacyjne itp. Skrzyknęliśmy 
mieszkańców, studentów Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, młodzież i zabraliśmy się do pracy. 
Spotykaliśmy się raz lub dwa razy w tygodniu. 
Malowaliśmy belki, półkę plenerową, a donice 
zapełniliśmy roślinami.  
 W tym czasie odbyły się warsztaty o perma-
kulturze, warsztaty ekologiczne oraz te, na któ-
rych powstały domki dla owadów. Część z nich 

trafiła do mieszkańców, a kolejnych 15 rozloko-
waliśmy w gminie Miedzichowo. Pogoda prawie 
cały czas nam dopisywała, jednak gorące słoń-
ce zagrażało przesadzanym roślinom. Ale i na 
to znalazła się rada, a raczej panie Rela i Henia, 
które co wieczór przyjeżdżały na rowerach, 
by podlewać kwiaty. Postawiliśmy pergole, 
donice na kwiaty i zioła, ławki, stół i zakątek 
z budkami: dla motyli i murarek ogrodowych. 
Na pustych jeszcze pergolach tworzyliśmy wy-
stawy i malowaliśmy łąki kwietne na sterczu. 
Dziś robimy tu „Poczytajki”, działania animacyj-
ne, małe wystawy, spotkania edukacyjne i wiele 
innych. „Zielona Czytelnia” kwitnie i tętni życiem.

Grafika „Zielona Czytelnia”, ilustr. Agnieszka Michałowska
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ilu było 
uczestników 
projektu

bezpośrednio kilkudziesięciu, pośrednio 
jednak projekt wpływa na kilkutysięczną 
społeczność gminy

okres 
trwania 
projektu

lipiec 2020 – lipiec 2021

 
 
formy

zmiany w przestrzeni publicznej, 
warsztaty i spotkania plenerowe, filmy 
instruktażowe i nagrania online, wystawy

 
źródło 
finansowania

projekt dofinansowany jest ze środków 
Fundacji Orlen – Dar Serca – 10 tys. zł, 
środków własnych oraz darowizn 
od partnerów projektu

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Urząd Gminy Miedzichowo – wsparcie 
finansowe projektu

• • Nadleśnictwo Bolewice – wsparcie 
finansowe

• • „Ogrodowa Alternatywa” – wsparcie 
merytoryczne

 
uczestnicy 
projektu

seniorzy, słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, dzieci i młodzież, 
rodzice i opiekunowie oraz 
zainteresowani użytkownicy internetu, 
mieszkańcy gminy Miedzichowo

 
miejsce 
realizacji

Bolewice, Miedzichowo 

 
niezbędne 
narzędzia

smartfon, narzędzia ogrodnicze, 
wkrętarki, młotki

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

animacja społeczno-kulturowa, 
kompetencje miękkie, umiejętności 
logicznego planowania z uwzględnieniem 
potrzeb i zasobów użytkowników 
i własnych, kompetencje cyfrowe: media 
społecznościowe, Wordpress, tworzenie 
i obróbka filmów, grafika (plakaty, ulotki, 
banery, znaki informujące)

• • Koordynatorka: 
Agnieszka Michałowska − 
kulturoznawczyni, edukatorka, ani-
matorka, wokalistka i multiinstrumen-
talistka. Zajmuje się rekonstrukcją 
oraz re-kreacją muzyki dawnej 
i pieśni świata. Uwielbia łączyć 
ludzi i odkrywać drzemiący w nich 
potencjał, szukając możliwości 
dla indywidualnego rozwoju czło-
wieka w grupie. Pasję i zdobyte 
umiejętności wykorzystuje w celu 
promowania kultury, tradycji i sztuki, 
organizując i współtworząc wyda-
rzenia kulturalne, także prowadząc 
warsztaty wokalne, artystyczne i pro-
jekty zwane konglomeratem sztuk.

• • agnieszkamichalowska91@gmail.com

• • info@biblioteka-miedzichowo.pl

• • strona internetowa

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W MIEDZICHOWIE

http://biblioteka-miedzichowo.pl/filmowe-wspomnienie-z-realizacji-projektu-gramy-w-zielone-z-fundacja-orlen/
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Aleja 
Kluczwody
Anna Styszko  
Brzezie

Osoby starsze i niemobilne ze względu na 
trudności, z jakimi się zmagają na co dzień, 
mogą czuć się wykluczone i mniej potrzebne. 
Trwająca pandemia jeszcze bardziej izoluje 
seniorów i pogłębia poczucie osamotnienia. 
Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych 
(Fundacja LIS) swoimi działaniami udowadnia, 
że każdy, niezależnie od wieku i stanu zdro-
wia, jest ważny dla lokalnej społeczności. 
 Fundacja LIS, od ponad sześciu lat wspie-
ra lokalną społeczność, głównie z terenów 
wiejskich i małych miast. Przyjeżdżamy do 
danej miejscowości i wraz z jej mieszkańcami 
wspólnie planujemy projekt szyty na miarę 
ich potrzeb, a następnie wraz z lokalną spo-
łecznością i instytucjami realizujemy wspólne 
działania, oferując wsparcie merytoryczne 
oraz finansowe.  
 W 2020 r. współpracowaliśmy z liderkami 
i liderami społecznymi z wielu wsi, jednakże 
ze względu na szczególnie trudny czas pan-
demii skupiliśmy się na wsparciu seniorów. 
Tak powstał niezwykły projekt we wsi Brzezie 
(gmina Zabierzów, województwo małopolskie).  
 Do Brzezia przyjechaliśmy w lipcu 2020 r. 
na zaproszenie sołtysa Wiesława Czajowskie-
go i Władysława Węgla, przewodniczącego 
nowo powstałego klubu seniora. Naszym zada-
niem była integracja i aktywizacja seniorów.  
 Planując wspólny projekt z seniorami, musie-
liśmy przede wszystkim zadbać o bezpieczeń-
stwo i zachować wytyczne związane z reżimem 

sanitarnym. Pandemia wymusiła na nas ko-
nieczność poszukiwania nowych rozwiązań. 
Skoro spotkania w wiejskim budynku stanowiły 
trudność, to postawiliśmy na realizację dzia-
łań w terenie. By móc lepiej poznać lokalnych 
seniorów, zdecydowaliśmy się zorganizować 
ognisko. Na tym etapie jeszcze nie wiedzieliśmy, 
jaki przebieg będzie miał nasz projekt. To miało 
zależeć od potrzeb i oczekiwań seniorów.  
 Szukając odpowiedniego miejsca na ognisko, 
sołtys zabrał nas opodal małej rzeczki Klu-
czwoda. Zobaczyliśmy miejsce zapuszczone 
i zarośnięte, jednak z ogromnym potencjałem. 
Seniorzy, stęsknieni za kontaktami międzyludz-
kimi, licznie przybyli na nasze ognisko. Było to 
ich pierwsze spotkanie od czasu wybuchu pan-
demii. Ze wzruszeniem podziwiali teren wzdłuż 
rzeki. Okazało się, że to miejsce ma ogromne 
znaczenie dla mieszkańców. Kiedyś, gdy byli 
dziećmi, to tutaj wypasali krowy, uciekali na 
wagary, randkowali i spędzali czas nad wodą 
lub na skróty przechodzili tędy do pobliskiej 
miejscowości, gdzie był przystanek autobu-
sowy. Jakiś czas temu pojawiła się pierwsza 
inicjatywa i wzdłuż rzeki zasadzono aleję 
drzew. Brakowało jednak pomysłu, co zrobić 
z tym terenem. A przez lata miejsce to zostało 
zapomniane. 
 Już podczas pierwszego spotkania seniorzy 
zdecydowali, że chcą zrewitalizować teren nad 
rzeką. To oni wymyślili nazwę – al. Kluczwody, 
zasadzili ponad 100 roślin, na początku 
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alei zbudowali drewniany Witacz – bramę 
z nazwą, z kolei na końcu trasy spacerowej 
przygotowali miejsce na ognisko. Zasadzili 
również żywą altanę, która za kilka lat, gdy 
się rozrośnie, da dodatkowy cień. Co istotne, 
na drzewach zawiesili własnoręcznie zbudo-
wane budki − przypominające te dla ptaków, 
w których ukryli ciekawostki z historii wsi i jej 
mieszkańców. W tworzenie alei zaangażowało 
się ponad 40 seniorów, w tym osoby mniej 
mobilne, mające problemy zdrowotne. 
 Aleja Kluczwody powstała z tęsknoty za 
wspólnym działaniem. Jest dowodem na to, 
jak zaangażowanie najstarszych mieszkańców 
może zmienić oblicze wsi. Aleja stała się wizy-
tówką Brzezia. Rok od zakończenia naszego 

Budki własnoręcznie przygotowane przez seniorów, 
w których ukryliśmy ciekawostki na temat wsi Brzezie, 
fot. Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych

Pandemia utrudniła spotkania w pomieszczeniach, dlatego każdy etap tworzenia alei odbywał się 
w terenie, fot. Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych
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Budki własnoręcznie przygotowane przez seniorów, 
w których ukryliśmy ciekawostki na temat wsi Brzezie, 
fot. Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych

projektu mieszkańcy nadal dbają o wspólną 
przestrzeń. Teren jest czysty, postawiono 
nowe ławki, kosze na śmieci i zbudowano 
drewniany mostek nad rzeczką.  
 Trasa spacerowa chętnie jest odwiedzana 
nie tylko przez mieszkańców, lecz także tury-
stów. Ostatnio odkryliśmy, że została ozna-
czona na Google Maps i stała się popularnym 
miejscem na ślubne sesje fotograficzne. Ma-
rzenia się spełniają, a nasze projekty są tego 
dowodem. 

Aleja Kluczwody powstała w ramach projektu 
„Dobro powraca” realizowanego przez Fun-
dację Laboratorium Inspiracji Społecznych, 
finansowanego ze środków Rządowego Pro-
gramu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014−2020. 
 
Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego 
al. Kluczwody.

Pamiątkowe zdjęcie z dnia otwarcia al. Kluczwody, fot. Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych

https://www.youtube.com/watch?v=d6I4OL3Zq5s&fbclid=IwAR3aPd1Csr4XV4yLYpxpIVqT4Q-W_zWbbHPOnPmxcQM0WF626orZJ8KmVx4
https://www.youtube.com/watch?v=d6I4OL3Zq5s&fbclid=IwAR3aPd1Csr4XV4yLYpxpIVqT4Q-W_zWbbHPOnPmxcQM0WF626orZJ8KmVx4
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ile osób 
organizowało 
projekt

40

okres 
trwania 
projektu

lipiec – październik 2020

 
uczestnicy 
projektu

seniorzy/uczniowie szkoły/rodzice 
z dziećmi: seniorzy tworzyli projekt, 
a odbiorcami jest cała społeczność

 
 
formy

liczba poszczególnych działań 
(spotkania, warsztaty, wywiady): 
działania o charakterze ciągłym

niezbędne  
kompetencje 
w zespole

grafik/programista/etnograf: każdy
angażował się według własnej potrzeby
i swoich talentów

 
miejsce 
realizacji

Brzezie, gmina Zabierzów, 
powiat krakowski

ilu było 
uczestników 
projektu

40

 
niezbędne 
narzędzia

profesjonalny aparat/kamera/kostiumy 
z epoki: nagraliśmy film ukazujący 
efekty projektu

 
źródło 
finansowania 

Rządowy Program na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 
2014−2020 oraz duże zaangażowanie 
wolontaryjne seniorów

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Fundacja Laboratorium Inspiracji 
Społecznych – inicjator projektu 
i zaczyn działań lokalnych

• • Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej – dotacja projektu w ramach 
środków Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014−2020

• • Leroy Merlin Modlniczka – darowizna 
w postaci ponad 100 roślin i częściowo 
materiałów na budowę kolorowych 
domków

FUNDACJA LABORATORIUM 
INSPIRACJI SPOŁECZNYCH

• • Kraków

• • Fundacja Laboratorium Inspiracji 
Społecznych to pasja i przekonanie, 
że od działań lokalnych rozpoczyna 
się budowanie lepszego świata. 
Koncentrujemy się na mieszkańcach 
małych miejscowości i wsi, łączymy 
ludzi, edukujemy, zachęcamy do 
wspólnego działania, budujemy 
partnerstwa oraz udzielamy wsparcia 
finansowego na inicjatywy społeczne. 
Efekty naszych działań można 
oglądać na kanale Fundacja LIS – 
YT oraz profilu FB. 

• • kontakt@fundacjalis.com

• • Facebook 
fundacjalis.com 
YouTube

http://www.facebook.com/fundacjalis
http://www.fundacjalis.com
https://www.youtube.com/channel/UCfqd7hhEdgQ2ib7HfSkGMag
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Spacery 
warszawskie
Anna Szary 
Warszawa

Muzeum Warszawy swoją ofertę edukacyjną 
kieruje do szerokiego grona odbiorców: zarówno 
mieszkańców i mieszkanek stolicy, jak i turystów 
i turystek tłumnie odwiedzających miasto. Stwo-
rzenie kompleksowej oferty stanowi  znacznie 
większe wyzwanie w czasie pandemicznego 
zagrożenia i niepewności związanej z otwiera-
niem i zamykaniem instytucji kultury niż zwykle. 
Koncepcja projektu „Spacery warszawskie” 
powstawała właśnie w tym okresie i pierwotnie 
była ofertą przygotowaną na czas ferii zimo-
wych, podczas których Muzeum Warszawy 
pozostawało nieczynne. Nie chcieliśmy jednak 
tracić kontaktu z osobami korzystającymi z na-
szych aktywności, dlatego zaproponowaliśmy 
formułę spacerów, na które można się wybrać 
samodzielnie, w dowolnym czasie i towarzy-
stwie. Zależało nam na tym, żeby trasy obejmo-
wały zróżnicowane obszary, były możliwe do 
przejścia maksymalnie w  ciągu dwóch godzin 
oraz aby możliwe było ich łatwe i szybkie zlo-
kalizowanie za pomocą telefonu z dostępem do 
internetu. Tematyka pierwszego cyklu spacerów 
obejmowała zagadnienia związane z bogac-
twem przyrodniczym poszczególnych dzielnic 
miasta, zachęcała do podróżowania po najbliż-
szej okolicy i odkrywania na nowo znanych już 
miejsc. Wyszliśmy z założenia, że proponowane 
przez nas dalekie wyprawy do bliskiej War-
szawy mogą być tak samo emocjonujące jak 
odległa podróż w nieznane. Wszystko zależy od 

tego dokąd, jak i z kim się wyprawimy, a obrana 
przez nas formuła dawała dużo możliwości 
w tym zakresie. 
 W trakcie spacerów uczestnicy mogli i na-
dal mogą zajrzeć do miejsc nieodkrytych lub 
spojrzeć na te już znane z innej perspektywy. 
Wyprawy były i wciąż są okazją do aktywnego 
spędzania wolnego czasu na świeżym powie-
trzu. Przyczyniają się także do refleksji na temat 
krajobrazu miejskiego, miejsca przyrody (fauny 
i flory) w ramach jego struktur, i wpływu czło-
wieka na zmiany krajobrazowe i klimatyczne. 
Wszystkie spacery są dostępne nieodpłatnie − 
wystarczy mieć telefon z dostępem do internetu. 
Do każdego spaceru  przygotowaliśmy mapę 
z nawigacją po terenie, praktyczne wskazówki, 
tekst, nagrania do odsłuchania, transkrypcję, 
fotografię i materiały archiwalne lub fotografie 
obiektów ze zbiorów Muzeum Warszawy. 
 Za koncepcję projektu odpowiadał Dział 
Edukacji oraz zaproszony do udziału edukator 
przyrodniczy Grzegorz Stopa, który był narrato-
rem naszych spacerów. W efekcie współpracy 
powstało siedem tras, które odwoływały się do 
zagadnień związanych z krajobrazem złożonym: 
wielkomiejskim i wielowątkowym zarówno 
w swych dziejach, jak i relacji człowieka, miesz-
kańca miasta z przyrodą. Zależało nam, aby 
przez ten projekt edukować o krajobrazie w kra-
jobrazie, doświadczaniu bliskości z naturą, nie 
tylko omawianiu koncepcji planowania terenów 

 Jeżeli chcesz podjąć 
podobne działanie, 

pamiętaj o tym, 
żeby przetestować 

długość, dostępność 
i atrakcyjność trasy 

najpierw na sobie. 
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zielonych i urbanistyki miejskiej. Chcieliśmy, 
aby mieszkanki i mieszkańcy miasta wyszli 
w teren, dotknęli drzew, dostrzegli tropy zwie-
rząt, uchwycili inną perspektywę niż wyłącznie 
swoją, ludzką, cywilizacyjną. Z pozoru lekko 
brzmiące tytuły spacerów miały i mają nadal 

zachęcać do wyjścia w plener, aby wzmacniać 
poczucie współodpowiedzialności za krajobraz 
i sprawczości, a przede wszystkim pobudzać 
świadomość. Zarówno kulturową, historyczną, 
jak i naturalną oraz przyrodniczą. 

Projekt odpowiadał na potrzebę wyjścia 
z domu, kontaktu z przyrodą, przeżycia przy-
gody bez odległych podróży (które wówczas 
nie były możliwe), odbycia dalekiej wyprawy do 
bliskiej Warszawy. Swoje wnioski opieraliśmy 
na ogólnodostępnych raportach publikowanych 
w okresie pandemii. Uczestnikami projektu byli 
mieszkańcy i mieszkanki Warszawy: rodziny 
z dziećmi, które podróżowały ze „Spacerami 
warszawskimi” w ramach ferii zimowych, dorośli 
odbiorcy spragnieni wyjścia z domu i poznania 
swojego miasta od tej nieoczywistej strony, 
nauczyciele, którzy mogli ze swoimi klasami 
odbyć wycieczki i w ten sposób urozmaicić 
trudny czas zamknięcia. 

Przygoda, odkrywanie i wędrowanie 
z najbliższymi lub samodzielnie to istota 

„Spacerów warszawskich”. Projekt obejmuje 
przygotowanie tras mikrowypraw, które 

umożliwią oderwanie się od codzienności 
i doświadczenie czegoś nowego, ale bez 

potrzeby organizowania dalekich podróży.

Spacer: Ptasia arkadia na Mokotowie, fot. Anna Szary

Spacer: Wciągająca wyprawa na mokradła Wawra, 
fot. Anna Szary
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Spacer: Wciągająca wyprawa na mokradła Wawra, 
fot. Anna Szary

ETAPY DZIAŁANIA:

• • opracowanie koncepcji (merytorycznej i pro-
gramistycznej) spacerów wraz z identyfikacją 
potrzeb uczestników

• • opracowanie schematu, wytycznych do 
przygotowania spacerów, aby ich format był 
konsekwentny i wygodny w odbiorze, szcze-
gólnie kiedy jesteśmy w terenie

• • uzgodnienie zakresu tematycznego i podziału 
(dzielnice)

• • nawiązanie współpracy z ekspertem ze-
wnętrznym Grzegorzem Stopą, który przy-
gotowywał materiał merytoryczny, nagrywał 
podcasty, uwrażliwiał na otaczający nas 
krajobraz przyrodniczy

• • opracowanie transkrypcji, przygotowanie 
materiału ilustracyjnego, opracowanie gra-
ficzne, wgranie i zaprojektowanie spacerów 
na stronie

• • promocja i udostępnianie.

Projekt ewaluowaliśmy na bieżąco w zespole. 
Rozważaliśmy zarówno podejmowane tematy, 
proporcje wątków związanych z przyrodą i histo-
rią, kulturą, jak i długość tekstów i nagrań, aby 
były przyjazne dla odbiorcy i aby dało się 
z nich korzystać w terenie. Każdą trasę przecho-
dziliśmy i sprawdzaliśmy, co działa, co może być 
nudne, niedostrzegalne lub jak poprawić treści  
i komunikaty. W wyniku tych działań i sponta-
nicznych opinii użytkowników spacerów skró-
ciliśmy istniejące podcasty i dodaliśmy nowe 
(odbiorcy wskazywali, że to jest świetne rozwią-
zanie − mogą słuchać w trakcie wędrówki, a nie 
czytać). Staraliśmy się cały czas odpowiadać 
na potrzeby użytkowników spacerów, wprowa-
dzając różne zmiany. Byliśmy przygotowani na 
to, że możemy popełniać błędy i że nasz projekt 
będzie stale się zmieniał i ewaluował.

Grafika zapowiadająca jeden ze spacerów, proj. Joanna Bębenek
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miejsce 
realizacji

Warszawa oraz internet

okres 
trwania 
projektu

grudzień 2020 − czerwiec 2021

ilu było 
uczestników 
projektu

podczas ferii zimowych w 2021 r. 
spacery pobrało ok. 2500 osób 

 
źródło 
finansowania

 
niezbędne 
narzędzia

budżet Muzeum Warszawy

dyktafon, aparat fotograficzny

ile osób 
organizowało 
projekt

5

 
uczestnicy 
projektu

rodziny z dziećmi, dorośli, seniorzy

 
 
formy

liczba poszczególnych działań (spotkania, 
warsztaty, wywiady): spacery

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

przyrodnik, grafik, programista

DZIAŁ EDUKACJI MUZEUM 
WARSZAWY

• • Warszawa

• • Muzeum Warszawy 
– samorządowa instytucja kultury, 
której organizatorem jest Miasto 
Stołeczne Warszawa. Muzeum 
współtworzy tożsamość miasta 
oraz określa kierunki debaty publicz-
nej o przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości stolicy, służąc zarówno 
mieszkańcom, jak i osobom odwie-
dzającym Warszawę.

• • edukacja@muzeumwarszawy.pl

• • opis projektu

https://muzeumwarszawy.pl/kategoria/spacery-warszawskie/
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Bogucickie  
opowieści
Anna Nowak 
Katowice

Projekt zrealizowaliśmy w 2019 r. w dzielnicy 
Bogucice − miejscu objętym miejskim planem 
rewitalizacji i uważanym przez ogół za „mało 
atrakcyjne”. To teren, który jeszcze niedawno 
był dzielnicą robotniczą, której głównym moto-
rem działania pozostawała kopalnia i związane 
z nią industrialne dziedzictwo. Likwidacja KWK 
Katowice spowodowała nagłe zubożenie spo-
łeczeństwa. Podejmując się działań animacyj-
nych, chcieliśmy odkryć nowe oblicze dzielnicy 
oraz dowiedzieć się, w jaki sposób zmieniał się 
sposób życia w tym miejscu. Do udziału w pro-
jekcie zaprosiliśmy ponad 100 osób: seniorów, 
dorosłych oraz dzieci z Bogucic. Do grup tych 
dotarliśmy przez kontakty z partnerami: 

 Programem Aktywności Lokalnej, Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym nr 4 oraz rzymskoka-
tolicką parafią św. Szczepana w Katowicach. 
Ważnym sposobem rekrutacji okazała się tzw. 
poczta pantoflowa prowadzona m.in. przez wła-
ściciela miejscowego zakładu fotograficznego.

KROK PO KROKU
 
Celem projektu było zachęcenie mieszkańców 
dzielnicy Bogucice do spojrzenia na miejsce 
zamieszkania jak na obiekt twórczych poszuki-
wań. Dzięki działaniom edukacyjno-animacyj-
nym budowaliśmy z mieszkańcami narrację 
o ich korzeniach i ważnych miejscach w dzielni-
cy. Podczas kreatywnych warsztatów i spotkań 
skupiliśmy się na zbieraniu i przetwarzaniu na 
język sztuki świadectw odbioru najbliższego 
otoczenia i jego znaczenia dla mieszkańców. 
W trakcie interaktywnych warsztatów opowia-
dania historii szukaliśmy z dziećmi, młodzieżą 
i seniorami odpowiedzi na pytanie: „Gdybym 
miał oprowadzić przyjaciela po Śląsku, to co 
bym mu pokazał w najbliższej okolicy?”. Roz-
mawialiśmy z uczestnikami o tym, co sprawia, 
że ich dzielnica jest dla nich miejscem ważnym. 
Projekt miał dwa etapy: najpierw zebraliśmy 
opowieści o dzielnicy, a następnie wykorzystali-
śmy je do stworzenia z młodzieżą spektaklu do 
czytania uteatralizowanego oraz do realizacji 
rodzinnych spacerów. Kluczowe znaczenie mia-
ło wzbudzenie zaufania u mieszkańców i skło-
nienie ich do podzielenia się wspomnieniami. 
Dlatego też warsztaty opowiadania historii ad-
resowane do seniorów miały formę wspólnych 
spacerów lub towarzyskich spotkań, podczas 
których przy ciastku i herbacie uczestnicy snuli 
historie o Bogucicach. W trakcie tych spotkań 

 Do pracy nad opowieściami 
o wybranym miejscu potrzebne są 

wygodne buty, ponieważ trzeba 
poznać teren wspólnie z mieszkańcami 

i poświęcić im sporo czasu.
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wykorzystywaliśmy prywatne zdjęcia miesz-
kańców, ważne pamiątki, powstał też kolaż na 
temat dzielnicy, a nagrane historie posłużyły 
do stworzenia prywatnego przewodnika po 
Bogucicach i odegrania z młodzieżą spekta-
klu. Zaangażowana młodzież wybrała frag-
menty opowiedzianych historii i z nich stwo-
rzyła spektakl, który zaprezentowaliśmy na 
dziedzińcu parafii w Bogucicach. Zastosowa-
ne metody okazały się dobrym wyborem, ale 
zarówno zbieranie historii, jak i wykorzystanie 
transkrypcji rozmów wymagało od nas sporo 
pracy, gdyż zgromadziliśmy ponad 100 stron 
historii, często opowiadanych w gwarze ślą-
skiej. Pracy nad tym materiałem poświęciliśmy 
dużo czasu: kilka osób dokonywało transkryp-
cji, a do redakcji zaangażowaliśmy osobę nie 
tylko władającą poprawnie językiem polskim, 
ale też znającą gwarę śląską. Zaskakujące 
było, że zebrane historie zainteresowały 
młodych ludzi do tego stopnia, że potrafili na 

Twórcze spacery po dzielnicy, fot. Paweł Szymkowiak

Warsztaty rodzinne „Lepimy dzielnicę”, fot. Paweł Szymkowiak



55

Twórcze spacery po dzielnicy, fot. Paweł Szymkowiak

podstawie wybranych fragmentów improwizo-
wać sceny teatralne. Spektakl, który powstał, 
wywoływał wzruszenie seniorów z Bogucic 
oraz ich rodzin. Utworzony z opowiedzianych 
przez mieszkańców historii „Inny przewodnik 
po Bogucicach” stał się także inspiracją do 
kontynuacji działań w dzielnicy. W 2021 r. 
zaprosiliśmy seniorów z Bogucic, by podzielili 
się swoimi opowieściami z dziećmi. Efektem 
tego były półkolonie teatralne, w ramach któ-
rych najmłodsi tworzyli własne sceny na temat 
Bogucic, które okazały się tematem nośnym 
i inspirującym. Projekt „Lato w teatrze”, który 
zrealizowaliśmy w 2021 r. wspólnie z Miejskim 
Domem Kultury Bogucice-Zawodzie, utwierdził, 
nas w przekonaniu, że praca, którą wykonali-
śmy, realizując „Bogucickie opowieści”, miała 
sens i że bez tego działania nie udałoby nam 
się tak bardzo zintegrować z mieszkańcami. 

Logo projektu, aut. Katarzyna JerzykPrezentacja spektaklu w wykonaniu młodzieży, 
fot. Paweł Szymkowiak

 Wielokrotnie spacerowaliśmy 
z mieszkańcami po ich dzielnicy po 

to, żeby pokazali nam ważne dla nich 
miejsca. Dzięki zebranym w ten sposób 
historiom dowiedzieliśmy się m.in., pod 

którym oknem pani Gertruda poznała 
swojego męża oraz gdzie mieszkał 

„cyrkuśnik” − magik i połykacz ognia. 
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miejsce 
realizacji

Katowice – dzielnica Bogucice

okres 
trwania 
projektu

pół roku

ilu było 
uczestników 
projektu

550

 
źródło 
finansowania

program „Edukacja kulturalna 2019” 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

 
niezbędne 
narzędzia

rejestrator dźwięku

ile osób 
organizowało 
projekt

7

 
uczestnicy 
projektu

dzieci, młodzież, seniorzy

 
 
formy

35

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

animator kultury, instruktor teatralny, 
grafik, historyk, znawca gwary śląskiej − 
redaktor publikacji

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Program Aktywności Lokalnej 
„Bogucice” (pomoc w dotarciu 
do seniorów i udostępnienie 
przestrzeni do zajęć)

• • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 
(zaangażowanie dzieci i młodzieży)

• • Rzymskokatolicka parafia 
św. Szczepana w Katowicach  
udostępnienie przestrzeni do 
prezentacji spektaklu, wsparcie 
organizacyjne i promocyjne)

ŚLĄSKI TEATR LALKI I AKTORA 
„ATENEUM”

• • Katowice

• • Anna Nowak – animatorka kultury, 
instruktorka teatralna, arteterapeutka, 
specjalistka do spraw edukacji 
w ŚTLiA Ateneum.

• • annajadwiganowak@gmail.com

• • opis projektu

https://ateneumteatr.pl/bogucickie-opowiesci/
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Dobre  
sąsiedztwo
Gosia Karkosz  
Katowice

Fundacja ICAD we współpracy z artystą Piotrem 
Piastą i animatorką kultury Małgorzatą Karkosz 
od września 2020 r. realizują projekt pod nazwą 
„Dobre sąsiedztwo”. Działania projektowe wyra-
stają z przekonania, że kształt współczesnego 
świata zależy od świadomego społeczeństwa 
obywatelskiego. Nazwa projektu ma wskazywać 
na potrzebę solidarności w procesie tworzenia 
wspólnej przestrzeni, zdrowego ekosystemu 
i poszukiwania pozytywnych rozwiązań dla dzia-
łań na rzecz jej rozwoju. Kim są nasi sąsiedzi 
i jak o nich zadbać?  
 Dobór narzędzi wpłynął na efektywność naszej 
pracy (gry, quizy, teatrzyk kamishibai, design 
thinking, street-art, gamifikacja, animacja). Zaję-
cia z nowych mediów, projektowania graficznego, 
tworzenia strategii promocyjnych były oparte na 
treściach wdrażanych w czasie spotkań z eduka-
cją globalną, ekologiczną, artystyczną i obywatel-
ską. Różnorodność włączanych dziedzin wyma-
gała wyspecjalizowanej kadry, stąd partnerstwo 
z WWF-em. Udział specjalistów był ogromnym 
wsparciem, zwłaszcza w okresie pandemii i na 
zajęciach online, ale też miał na pewno wpływ 
na rezultaty naszej wspólnej pracy.  
 Najpierw zadbaliśmy o przekazanie potrzeb-
nych treści na zajęciach online. Ważne było opra-
cowanie ciekawych informacji oraz połączenie 
ich z aktywnością plastyczną (ceramiką, tworze-
niem lasu w słoikach, wycinanką, warsztatami 
tworzenia lapbooków, malowaniem) lub dopeł-
nienie i użycie na zajęciach z nowych mediów 

(animacja poklatkowa, projektowanie graficzne, 
publikowanie rezultatów prac indywidualnych, na-
uka o zasadach promowania i prawie autorskim, 
prowadzenie strony internetowej).  
 Inspiracją do tworzenia programów edukacyj-
nych i projektów opartych na partycypacji mło-
dych ludzi bardzo często bywają dzieła sztuki. 
Artystyczny bunt i kreatywność to cechy bliskie 
młodzieży otwartej na działanie prospołeczne 
i ekologiczne. Bycie twórczym oznacza gotowość 
do zmiany, do przełamywania stereotypów w my-
śleniu i działaniu, do poszukiwania świeżych roz-
wiązań. Zajęcia aktywistyczne w projekcie uczyły 
unikania oceny na rzecz konstruktywnej analizy 
i szacunku dla autonomii poglądów. 
 Wprowadzanie małych działań zmieniających 
przestrzeń publiczną przygotowało uczestników 
do roli obywateli aktywnych na polu ochrony środo-
wiska i wzbogaciło ich w narzędzia umożliwiające 
kompetentne i krytyczne uczestniczenie w życiu 
publicznym. Ekologia i dbałość o środowisko stały 
się kontekstem do odkrywania mocy demokra-
tycznego rozwiązywania problemów, publicznego 
wyrażania opinii i zadawania pytań o praktyczne 
rozwiązania. Zwróciliśmy uwagę na ekologiczną 
rzeczywistość w gminie. Inspirujące okazały się 
działania Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, 
Grety Thunberg, artystek − Cecylii Malik, Anny 
Siekierskiej, Diany Lelonek oraz takich organizacji 
jak Fundacja WWF czy GreenPeace. 
 Ruszyliśmy w teren. Ważnym zagadnieniem 
stało się uporządkowanie lokalnego krajobrazu, 
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ochrona bioróżnorodności, a przez to stwo-
rzenie miejsc przyjaznych dla ludzi i przyrody. 
Przede wszystkim istotne jest zwrócenie uwagi 
na pojęcia dzikości i pielęgnacji roślin. Uczest-
nicy są świadomi, że właściwa pielęgnacja wy-
maga wiedzy i odpowiednich decyzji zarządców. 
Aby przemówić do wyobraźni uczestników, na 
zajęciach podawaliśmy jak najwięcej faktów. 
Zrealizowaliśmy pomysł na stworzenie enklawy 
dzikości, takiego miejsca, w którym owady będą 
mogły spokojnie zamieszkiwać i korzystać 
z łąki. Pod okiem Kolektywu Badawczego stwo-
rzyliśmy profil mieszkańca Wieniawy, który chce 
cieszyć się świeżym powietrzem, czystym zale-
wem w Domaniowie i dzikością zielonych tere-
nów − bez śmieci i smogu. Aspekt socjologiczny 
w badaniach wzmocniony został w czasie sondy 
ulicznej, wywiadów pogłębionych przeprowa-
dzonych z mieszkańcami i ankiet.  
 Wyłoniliśmy liderów społeczności. Część osób 
uczestniczących w projekcie zdecydowała się na 
podjęcie wyzwania i aktywność w Radzie Mło-
dzieżowej Gminy Wieniawa. Inni czuli się dobrze 
w roli mentorów młodszych uczniów. Na Dzień 

Warsztaty z nowych mediów, 
fot. Piotr Piasta, Fundacja ICAD

Hotel dla owadów, fot. Piotr Piasta, Fundacja ICAD
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Hotel dla owadów, fot. Piotr Piasta, Fundacja ICAD
Ziemi odbywający się w czasie pandemii (online) 
przygotowaliśmy wideoteatrzyk kamishibai 
z bajką ekologiczną, pakiet edukacyjnych gier, 
zabaw, rymowanek, które zostały upowszechnio-
ne przez szkołę. 22 kwietnia uczestnicy, jako lo-
kalni liderzy młodzieżowej społeczności, postawili 
na kreatywność, opracowując pakiet edukacyjny 
dostosowany do wersji online. Zadbaliśmy także 
o zwiększenie kompetencji cyfrowych młodzieży 
uczestniczącej w zajęciach. Nowe media w de-
mokratyczny sposób ułatwią młodym ludziom za-
bieranie głosu w debacie społecznej, wyrażanie 
sprzeciwu i artystycznej autoekspresji. Wynikiem 
podjętych prac są stworzone przez uczestników 
profile: „Dobrego sąsiedztwa” na Facebooku oraz 
projektu na Instagramie, a także strona interne-
towa projektu. Uczestnicy poznali także techniki 
autoprezentacji w mediach, tworzyli gify, fotorela-
cje, fotografie makro. 
 Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można 
informować na tematy związane z ekologią. 

Inspiracją stały się działania Młodzieżowego 
Strajku Klimatycznego. Chcieliśmy zrobić szum, 
ale nie tylko na Facebooku. Tak powstał mural 
nawiązujący do tematów, które podejmowaliśmy 
z miejscową młodzieżą przez ostatnich pięć mie-
sięcy. Innym sposobem okazało się ustawienie 
tablic informacyjnych, które ułożyły się w ścieżkę 
edukacyjną. Na zajęcia zaprosiliśmy specjalistę 
od działań terenowych, który wtajemniczył wie-
niawską młodzież w szukanie tropów i śladów 
zwierząt, a chcąc się podzielić zebranymi infor-
macjami, zaprojektowaliśmy tablice. Poznaliśmy 
zagrożenia dla jeży, saren, żab, łabędzi, które 
wynikają z pozostawiania śmieci, dokarmiania, 
niewiedzy. Warsztaty na temat śladów i tropów 
zwierząt to także zachęta do przebywania na dzi-
kich terenach w sposób bezpieczny i świadomy.  
 Projekt na każdym etapie angażował lokalną 
społeczność. Dołączyli do nas dorośli miesz-
kańcy gminy − lokalni włodarze (Urząd Gminy 
w Wieniawie) i nauczyciele, a także rodzice, tu-
tejsi społecznicy, znawcy i artyści. Już w trakcie 
realizacji projekt zaczął wykraczać poza lokalne 
ramy i stał się inspiracją dla mieszkańców innych 
gmin. Mamy nadzieję, że długofalowym efektem 
„Dobrego sąsiedztwa” będzie nie tylko istnienie 
licznych efektów wspólnych działań w parku 
czy na ulicach, ale przede wszystkim gotowość 
mieszkańców do udziału w życiu publicznym.

Sianie łąki kwietnej, 
fot. Piotr Piasta, Fundacja ICAD

Warsztaty cyjanotypii, fot. Piotr Piasta, Fundacja ICAD
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ile osób 
organizowało 
projekt

7

 
źródło 
finansowania

Projekt realizowany z dotacji programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 
finansowanego z Funduszy EOG.

okres 
trwania 
projektu

styczeń − październik 2021

 
 
formy

• • ponad 70 godzin warsztatów (m.in. 
z nowych mediów, artystyczno-ekolo-
gicznych, edukacji globalnej) 

• • obchody Dnia Ziemi online – strona 
internetowa projektu, profile na Face-
boooku i Instagramie 

• • 1 film rozpoczynający, promujący 
• • 1 teledysk stworzony przez uczestni-

ków projektu 
• • 1 podręcznik dobrych praktyk 

„Dobre sąsiedztwo. Projekt ekologicz-
no-obywatelski w gminie Wieniawa” 

• • 1 ekościeżka 
• • 1 mural „Dobrego sąsiedztwa” 
• • 1 rzeźba-domek dla owadów i łąka 

miododajna 
• • 2 ankiety wśród uczestników projektu 
• • 1 sonda uliczna wśród mieszkańców 

Wieniawy 

 
miejsce 
realizacji

Wieniawa, powiat przysuski, internet

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

instruktor warsztatów z nowych mediów, 
instruktorka/edukatorka edukacji ekolo-
gicznej i globalnej, grafik-ilustrator

 
niezbędne 
narzędzia

Zoom, Padlet, Messenger, Facebook, 
WordPress

 
uczestnicy 
projektu

• • 22 uczniów klas 6 i 7,
• • 100 uczniów klas 1−3 szkoły 

pod stawowej 
• • 23 nauczycieli z terenu powiatu 

przy suskiego 
• • mieszkańcy gminy Wieniawa 
• • odbiorcy treści dot. projektu w internecie 

ilu było 
uczestników 
projektu

145 osób uczestniczących w warsztatach

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Publiczna Szkoła Podstawowa 
z Klasami Sportowymi im. Jana 
Kochanowskiego w Wieniawie

• • Urząd Gminy w Wieniawie
• • Fundacja WWF Polska 

FUNDACJA ICAD

• • Katowice

• • Piotr Piasta – instruktor warsztatów 
nowych mediów oraz asystent 
terenowy koordynatora projektu.

• • Małgorzata Karkosz – instruktorka 
warsztatów edukacji ekologicznej, 
globalnej i artystycznej.

• •  Magdalena Chrapek-Wawrzyniak 
– koordynatorka projektu 
i pracowniczka Fundacji ICAD.

• • Fundacja ICAD – to istniejąca od 
2013 r. niezależna organizacja non 
profit, której aktywności skupiają się 
na wielokierunkowym wspomaganiu 
działań rozwojowych i wspieraniu róż-
nych grup społecznych w kraju i zagra-
nicą. W Polsce prowadzimy działania 
na rzecz edukacji globalnej, ekologii, 
aktywizacji obywatelskiej oraz szero-
ko pojmowanej kultury. Nasze przed-
sięwzięcia realizujemy przede wszyst-
kim poza dużymi centrami miejskimi, 
wspierając rozwój w małych miastach 
i na terenach wiejskich.

• • info@icadfoundation.org 
magdalena.chrapek@icadfoundation.org

• • opis projektu

https://www.icadfoundation.org/projekty/edukacja-globalna-i-ekologiczna/2021-dobre-sasiedztwo/
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PoSul 
Jerzy Parfianowicz  
Sulejówek

„PoSul” to cykl wysmakowanych spacerów po 
Sulejówku. Pomysłodawcami przedsięwzięcia 
byli mieszkańcy i mieszkanki Sulejówka oraz 
wolontariusze Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku. Projekt zrodził się w czasie, kiedy 
na ukończeniu był gmach muzeum. Wszyscy 
łączyli duże nadzieje z instytucją i z dopiero co 
otwartym nowoczesnym gmachem muzealnym. 
Jednocześnie pojawiła się obawa, że muzeum 
przyćmi całą resztę Sulejówka, który jest koja-
rzony przede wszystkim z wielką historią i po-
stacią Józefa Piłsudskiego. Mieszkańcy chcieli 
pokazać, że to miasto ma znacznie bogatszą 
historię, że historia lokalna może być także 
interesująca. Wstępny pomysł zakładał więc 
wytyczenie w Sulejówku szlaku turystycznego 

innego niż istniejące do tej pory, które skupione 
są na wielkich postaciach i wydarzeniach. Szlak, 
który zachęcałaby odwiedzających muzeum do 
poznania reszty miasta. Z kolei mieszkańcom 
Sulejówka pozwalałby odkryć miasto na nowo.  
 Muzeum postanowiło zaprosić do współpracy 
Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz”. Wydawał 
się to naturalny partner wyznający zbliżone warto-

ści i posiadający jednocześnie duże doświadcze-
nie w tworzeniu lokalnych map i wytyczaniu szla-
ków. Stowarzyszenie w swoich działaniach skupia 
się na pokazywaniu „małych historii” i pozornie 
błahej codzienności. Koncentruje się zarówno 
na krajobrazie kulturowym, jak i przyrodniczym. 
Dowartościowuje miejsca ukryte, zapomniane, na 
pierwszy rzut oka nieciekawe, a w rzeczywistości 
o dużych walorach. Stara się rzucić na nie nowe 
światło. W swoich działaniach zawsze skupia się 
na pracy ze społecznością lokalną. 
 Szukając wspólnego punktu zaczepienia, 
uznaliśmy, że duchowym patronem zostanie 
Piłsudski, ale nie Józef, tylko jego starszy, nieco 
zapomniany brat, Bronisław, badacz i etnograf, 
który przez całe swoje życie niezależnie od oko-
liczności, np. zesłania na drugi koniec świata, 
przejawiał pasję odkrywcy. Charakteryzowała 
go zarówno dociekliwość wobec miejsc, kultur 
i ludzi, których spotykał na swoje drodze, jak 
i niezwykła empatia i zaangażowanie. Był on dla 
nas inspiracją przez cały czas trwania projek-
tu. Zadaliśmy sobie pytanie – na co zwróciłby 
uwagę Bronisław Piłsudski, gdyby przyjechał do 
Sulejówka, jakie elementy lokalnego krajobrazu 
wzbudziłyby w nim ciekawość? 
 Prace ruszyły na przedwiośniu 2020 r. Pod-
czas pierwszego spotkania warsztatowego 
zmapowaliśmy Sulejówek takim, jak widzą go 
mieszkańcy – wolontariusze muzeum. Szuka-
liśmy m.in. miejsc „z historią”, „z duszą”, „owia-
nych tajemnicą”, „ciekawych detali” czy „dzikich 
zakątków”. Odbył się wówczas również spacer 
po Sulejówku, podczas którego obejrzeliśmy 
niektóre z wytypowanych miejsc.  

 „PoSul” to cykl wysmakowanych spacerów 
po Sulejówku przygotowanych przez 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
we współpracy z Towarzystwem 

Krajoznawczym „Krajobraz” oraz grupą 
wolontariuszek i wolontariuszy muzeum.
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 Wiele z nich było obiecującymi punktami na 
przyszłym szlaku. Pojawił się jednak pierwszy 
problem. Sulejówek okazał się rozległym mia-
stem, a interesujące nas punkty są rozsiane po 
całym jego obszarze. Zamierzony szlak byłby 
zawiły i wielokilometrowy. Niedługo później mu-
sieliśmy się zmierzyć ze znacznie poważniejszym 
problemem. Przyszła pandemia. Lockdown. 
Sytuacja epidemiologiczna przekreśliła nagle 
cały wypracowany przez nas model współpracy, 
który opierał się na bezpośrednich spotkaniach 
i wspólnych spacerach i był według nas kluczo-
wy. Projekt mogliśmy przełożyć, ale nie chcie-
liśmy pozwolić na roztrwonienie energii, którą 
udało nam się zgromadzić na samym początku 
działań. Postanowiliśmy więc prowadzić działania 
hybrydowe. Tak jak wiele organizacji odkryliśmy 
webinaria. Podróżowaliśmy przez Sulejówek 
palcem po wszelkich wirtualnych mapach (współ-
czesnych, historycznych, tematycznych, tradycyj-
nych i satelitarnych). Przeczesywaliśmy dostępne 
archiwa i zbiory. Jednym z nich było społeczne 
archiwum Sulejówka, współtworzone przez 
MJPS i Miejską Bibliotekę Publiczną. Jednocze-
śnie mieszkańcy Sulejówka wypuszczali się na 
spacery, samotnie bądź w niewielkich grupach 
(w zależności od obostrzeń). Pod pretekstem 
wyjścia do sklepu czy spaceru z psem prowadzili 
rozpoznanie terenu i kolejnych dobrze rokują-
cych lokalizacji. W tym czasie nasze działania 
z grupą wolontariuszy miały na celu nie tylko wy-

 Wolontariuszki i wolontariusze muzeum 
od początku byli specjalistami od swojego 

miasta, to oni decydowali, co i jak chcą 
pokazać w trakcie spacerów. Ich sposób 

opowiadania o mieście i krajobrazie został 
uchwycony we wszystkich spacerach.

Jak dużo pomnikowych dębów uda znaleźć się 
pod drodze?, fot. Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku

Na końcu spaceru na podróżnych czekały 
spektakularne pomnikowe dęby, 
fot. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
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Jak dużo pomnikowych dębów uda znaleźć się 
pod drodze?, fot. Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku

pracowanie tras, lecz także podtrzymanie relacji 
pomiędzy instytucją, której otwarcie przesunęła 
pandemia, a mieszkańcami, którzy już długo na 
to otwarcie czekali. 
 Kiedy mogliśmy się znowu spotkać, mieliśmy 
już gotowy materiał, a zgromadzone wątki za-
częły układać się w gotowe narracje. Wyłoniła 
się z nich sieć wzajemnych relacji, powiązań 
pomiędzy krajobrazem przyrodniczym a kulturo-
wym Sulejówka, a także dynamiką ich zmian.
Odkrywaliśmy, jak podmokłe tereny niegdysiej-
szego Sulejówka zamieniały się w kopalnie, 
gliny i cegielnie. Jak z tych cegieł powstawały 
tutejsze domy, jak później te cegły były mielone 
na nawierzchnię lokalnych kortów tenisowych. 
Jak kopalnia zamieniała się w glinianki, a dziki 
staw w niedawno zrewitalizowane miejsce rekre-
acji mieszkańców Sulejówka.  
 Podążaliśmy również śladem motyli. Przed 
wojną część mieszkańców trudniła się hodowlą 
jedwabników. Z szuflad w ich domach docho-

dziło głośne chrupanie gąsienic tego motyla. 
W Sulejówku rosły morwy, których liście służyły 
owadom za pokarm, a ludzie wykorzystywali 
owoce z tych drzew na pyszne konfitury. Ro-
snących przy drogach morw już nie znaleźliśmy, 
zostały niestety wycięte. Ale za to na rubieżach 
Sulejówka, za domem entomologa Bogdana 
Kreczmera, który niegdyś z pasją szaleńca łowił 
motyle na Madagaskarze, znaleźliśmy niezwy-
kłą, zapomnianą aleję 40 pomnikowych dębów. 
Z traw pod nimi spoglądały na nas niezwykłe 
pozorne oczy gąsienicy zmrocznika gładysza. 
 Pejzaż Sulejówka zmieniał się zresztą na na-
szych oczach, był niezwykle ulotny, a to zmuszało 
do ciągłego rewidowania pomysłów. Jednym 
z miejsc naszego zainteresowania było wojskowe 
osiedle budowane w latach 50. Jest to dość unika-
towy kompleks, którego wartości jeszcze nie do-
strzeżono, choć samo wojsko jest ważną częścią 
lokalnej tożsamości. Stare baseny na tym osiedlu 
udało nam się zobaczyć tylko raz. Podczas kolej-
nego spaceru były już zasypane gruzem − miejsce 
to przygotowywano pod jakąś nową inwestycję.  
 Zebrane tematy postanowiliśmy pogrupować 
i zamiast jednego szlaku stworzyć kilka krótszych, 
powiązanych tematycznie tras spacerowych. 
 Powstało siedem takich tras o bardzo sze-
rokiej tematyce, zawierających zachętę do od-
krywania małych historii miasta − jego codzien-
ności, przyrody, a także do poznawania jego 
dawnych i obecnych mieszkańców. Wszystkie 
zaczynają się przy Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku i prowadzą w inne niezwykłe 
miejsce. Trasa każdego spaceru została 
wydrukowana na osobnej poręcznej ulotce z 
mapą, którą można pobrać w siedzibie muzeum 
bądź ściągnąć z jego strony internetowej. Ulotka 
zawiera także zachętę do podjęcia wyzwania 
związanego tematycznie z daną trasą. Jest to 
np. liczenie pomnikowych dębów czy etnogra-
ficzna analiza ornamentów, które można odkryć 
w Sulejówku. Wolontariuszki i wolontariusze mu-
zeum od początku byli specjalistami od swojego 
miasta, to oni decydowali, co i jak chcą pokazać 
w trakcie spacerów. Ich sposób opowiadania 
o mieście i krajobrazie został uchwycony we 
wszystkich siedmiu spacerach.

Podczas dni otwartych twórcy wcielili się w rolę przewodników po Sulejówku, fot. Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku 



64
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6

 
miejsce 
realizacji

Sulejówek & online

 
niezbędne 
narzędzia

aparat fotograficzny, mapa

 
uczestnicy 
projektu

wolontariusze muzeum / turyści 
odwiedzający muzeum / mieszkańcy 
Sulejówka

ilu było 
uczestników 
projektu

od kilkuset do kilkunastu tysięcy odsłon 
każdego filmu

 
 

formy

6 spotkań warsztatowo-spacerowych, 
3 webinaria

okres 
trwania 
projektu

luty − sierpień 2020

ilu było 
uczestników 
projektu

20

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

komunikacja, znajomość lokalnej 
społeczności, umiejętności związane 
z komunikacją online i projektowaniem tras 
turystycznych, wiedza na temat lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

 
źródło 
finansowania

środki własne Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku

najważniejsi 
partnerzy

• • Towarzystwo „Krajobraz” (realizatorzy 
warsztatów spacerowych i 7 tras)

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
W SULEJÓWKU 
STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO 
KRAJOZNAWCZE „KRAJOBRAZ”

• • Sulejówek

• • Koordynatorka projektu:  
Karolina Pluta.

• • Ideą Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku jest przedstawienie po-
staci Józefa Piłsudskiego na szerokim  
tle historycznym, kulturowym i spo-
łecznym oraz przekazanie i upowsze-
chnianie reprezentowanych przez nie-
go wartości, idei walki o niepodległość 
i pracy nad budową państwa. Muzeum 
prezentuje nowoczesny mo del uczest-
nictwa w kulturze. Jest ins tytucją 
aktywną na wielu polach, poczy nając 
od społeczności lokalnej, a na środowi-
skach ogólnopolskich kończąc.

• • Stowarzyszenie Towarzystwo 
Krajoznawcze „Krajobraz” to nowo-
czesne stowarzyszenie krajoznawcze, 
którego misją jest promowanie prak-
tycznego i teoretycznego poznawania 
Polski. Od 2016 r. tworzy krajoznawcze 
przewodniki, strony internetowe, szlaki 
wycieczkowe, wystawy, mapy. Orga-
nizuje wycieczki i wyprawy. Współ-
twórcami działań stowarzyszenia są 
mieszkańcy, pasjonaci, uczniowie 
– którzy są zapraszani do przekazy-
wania swojej wiedzy i spojrzenia na 
otoczenie.

• • muzeum@mjpws.pl

• • opis projektu

https://muzeumpilsudski.pl/posul-cykl-spacerow-po-sulejowku/
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Drzewo
Agnieszka Drelich-Magdziak  
Górzno 

Drzewo rosło w naszym lesie i było dębem. Na 
mapach widniało jako Dąb Rzeczypospolitej.  
 Ktoś je podpalił w Wigilię 2020 r., a ono upa-
dło na ziemię. Mówiła o tym cała okolica i cała 
Polska. Drzewo było w telewizji, pod nim zbie-
rali się gapie, miało ono na Facebooku swoich 
fanów w różnym wieku, którzy wrzucali z nim 
zdjęcia. Oto nasz punkt wyjścia. 
 Zastanawialiśmy się, czy ten temat jest ważny 
tylko dla dorosłych, czy dotyka w jakiś sposób 
również młodzież i dzieci. Z przypadkowych 
rozmów nic nie wynikało. Wszyscy wydawali się 
poruszeni, ale trudno było zrozumieć, czy wyda-
rzenie to stało się tylko epizodem w codziennej 
lokalnej rutynie, czy też dało coś do myślenia? 
Postanowiliśmy to sprawdzić. 
 Na różnych etapach pracy nad projektem mieli 
swój wkład: mieszkańcy poruszeni wydarze-
niem, dzieci i młodzież w codziennych rozmo-
wach, partnerzy projektu, przyrodnicy. 
 Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży 
w wieku 11–18 lat. Miał formę kolonii i w warun-
kach obostrzeń pandemicznych wzięło w nim 
udział 18 osób. 
 Celem naszego „Lata w teatrze” było poczucie 
siły przyrody, lasu i wyrażenie tego w teatralny 
sposób. W centrum naszego wspólnego bycia 
stworzyliśmy „Leśny krąg” – warsztaty przyrod-
niczo-indiańsko-wspólnotowe, które stały się 
punktem wyjścia do dalszych działań i pozwala-
ły nam zgłębiać tajemnicę naszego pozostawa-
nia częścią przyrody − od świtu do nocy, nieza-
leżnie od pogody. Dla wielu uczestników było 
to pierwsze takie doświadczenie w życiu. „Leśny 
krąg” zwracał uwagę na doznania i emocje, 
które rodzą się w nas podczas odczuwania 

natury. Następnie przekładaliśmy to na język 
teatru, fotografii, plastyki i muzyki. 
Codziennie odbywało się pięć warsztatów: 

• • „Leśny krąg” − warsztaty odkrywania lasu, 
obserwacji przyrody, znaczeń, jakie otacza-
jącej przyrodzie nadał człowiek, rytualnych 
gestów związanych z wodą lub ogniem, 
słuchania wiatru, deszczu, szumu drzew.

• • „Ciało i zmysły” − warsztaty teatralne, poszu-
kiwania gestów poprzez pantomimę i etiudy 
teatralne, użycie słowa, szeptu, melorecyta-
cji, śpiewu albo krzyku, poszukiwania landar-
towych sytuacji wtopienia się w przyrodę. 

• • „Oko i dotyk” − warsztaty plastyczne: 
pracowanie na materiałach naturalnych, ale 
również pójście za plastycznymi marzeniami 
uczestników, pozwolenie na zatopienie się 
w tworzeniu.

• • „Oko i zmysły” − warsztaty fotografii arty-
stycznej z elementami sztuki operatorskiej. 
Uzyskane zdjęcia lub filmy stały się tłem 
dla pokazu.

• • „Ucho i zmysły” − warsztaty muzyczne: słu-
chanie przyrody, przetwarzanie jej dźwięków 
na muzykę, tworzenie z uczestnikami instru-
mentów muzycznych perkusyjnych i rytmicz-
nych, piosenki czy melorecytacji.

 
Dzięki działaniu „Leśnego kręgu” powstały: 
„Ściana dobrych życzeń” i „Drzewo dobrych 
wiadomości”. I te właśnie spotkania miały istotny 
wpływ na przebieg całego projektu. Zaczęliśmy 
nasze wspólne bycie pod drzewem. Większość 
uczestników znała to miejsce, ale odwiedzenie 
go w tak licznej grupie i świadomość, że stało 

 „Zaczęłam zauważać 
rzeczy, na które 

wcześniej nie 
zwróciłabym uwagi. 
Bardzo pokochałam 
naturę, zaczęłam ją 

doceniać, bardzo 
zmieniło się moje 

myślenie i dostrzeganie 
małych gestów”.
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się ono tematem naszego projektu, zmieniały 
zupełnie charakter tej wycieczki. Okazało się 
zresztą, że podczas wyprawy czekają nas liczne 
zmagania: z owadami, z upałem, z kurzem, 
z intensywnym marszem, z brakiem zasięgu. 
I jak tu rozmawiać o przyrodzie, skoro doznania 
są raczej trudne? Nasze miejsce kolonijne rów-
nież okazało się pełne komarów i nie było tam 
zasięgu. Z tymi odczuciami zaczęliśmy budowa-
nie naszego mikrokosmosu. 
 W rozwoju projektu narracja o codzienności 
była ważna, bo dzięki niej mogliśmy się lepiej 
poznać. Poza tym byliśmy już rok w sytuacji pan-
demicznej i zagubienie, samotność oraz pewien 
rodzaj obecności śmierci i zagrożenia był bardzo 
odczuwalny. Zatem bez przeżytej codzienności 
nie udałoby się nam dotrzeć do finału. 
 Na początku nic szczególnego nie wynikało 
z warsztatów, uczestnicy po kątach mówili, 
że temat dziwny, że jak chcemy, to mogą coś 
fajnego o drzewie powiedzieć, ale nie dlatego, 
że tak myślą, ale tylko po to, by nam sprawić 
przyjemność. 

 W drugim tygodniu coś się odblokowało. 
Usłyszeliśmy, że ważne są poranne rozgrzewki: 
rozciąganie, chodzenie na bosaka po kamie-
niach i przytulanie do drzew. Zaczęły powsta-
wać historie i etiudy, piosenka, coś się powoli 
wyłaniało z naszego bycia tutaj. Końcowe 
widowisko zostało pomyślane jako przejście 
przez nasz mikroświat z przewodnikami. W tipi, 
które było miejscem naszych spotkań, zrobili-
śmy „Namiot szeptów” z nagranymi historiami. 
Ścieżką z kamyczkami mieliśmy poprowadzić 
do wiaty, w której była „Ściana życzeń”, by 
pokazać wystawę prac powstałych podczas 
warsztatów plastycznych oraz kolekcję lalek 
zrobionych podczas warsztatów teatralnych. 
Dalej przez poletka mięty mieliśmy dotrzeć 
do „Drzewa dobrych wiadomości”. Te wszystkie 
punkty były otwarte dla widzów, wymagały 
spokoju i dawały możliwość indywidualnego 
kontaktu z miejscem czy dziełem. My tymcza-
sem mieliśmy przygotować etiudy i poczekać 
do zmroku, by pokazać ostatnią impresję na 
temat lasu. Taki był plan. 

 Zainspirowała nas 
historia drzewa, które 
zawsze było i zostało 

nagle zniszczone. 
 

W centrum naszego 
wspólnego bycia 

znajdował się „Leśny 
krąg”, który stał się 

inspiracją do działań 
teatralnych, plastycz-

nych, muzycznych 
i fotograficznych, 

poprzez które możemy 
wyrazić nasze 

przeżycia i emocje.

Wyprawa pod drzewo, fot. Tina Smerdel
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Wyprawa pod drzewo, fot. Tina Smerdel

 Dzień premiery przeszedł nasze najśmielsze 
oczekiwania. Od rana lał deszcz. Zaklinaliśmy 
przyrodę, zmienialiśmy koncepcje, a ulewa 
się wzmagała. Nastroje mieliśmy minorowe. 
Nie można było rozstawić sprzętu, oprowadzić 
widzów. Po południu zawaliło się nasze „Drze-
wo dobrych wiadomości”. Publiczność jednak 
dopisała. Przyjechało ponad 100 osób, by 
zobaczyć nasze widowisko − bez przejść, ale 
z możliwością odwiedzenia „Namiotu szeptów” 
czy wystawy. Uratowaliśmy gałąź z „Drzewa 
dobrych wiadomości”, które było przygotowane 
po to, by widzowie mogli wybrane przesłanie za-
brać ze sobą. Nie udałoby się nam tego przeżyć, 
również finałowych wątpliwości i rozczarowań, 
gdyby nie nasze wcześniejsze bycie razem. 
 Ostatniego dnia, który był podsumowaniem 
„Lata w teatrze”, świeciło piękne słońce. Uzna-
liśmy, że historia zatoczyła koło. Zaczęliśmy od 
drzewa, które zginęło przez człowieka, a skoń-
czyliśmy na drzewie zrobionym przez człowieka, 
które nie wytrzymało naporu przyrody. 
 W tym projekcie duże znaczenie miało wspól-
ne bycie, usłyszeliśmy w podsumowaniu od 

uczestników: „Według mnie jedną z ważnych 
rzeczy, której można doświadczyć, jest sam fakt, 
że tutaj wszystko jest dobre, nie ma dyskrymi-
nacji, każdy się super dogaduje. Pomysły poja-
wiają się same i każdy je docenia i realizuje". 
I wcale nie oznacza to, że było łatwo, bo uczest-
nicy w różnym stanie wyszli z covidowej eduka-
cji i covidowego domu. Postawiliśmy jednak na 
wspólne szukanie przestrzeni dla siebie, języka 
porozumienia i odczuwania. Nie zawsze to, co 
się działo, spełniało pod względem artystycz-
nym ambicje i dążenia ekipy artystycznej, ale 
doszliśmy do wniosku, że zdamy się na proces 
w kwestii tego, co uczestnicy ze sobą przynieśli 
na temat drzewa i życia. Wiele rzeczy trzeba 
było przepracować z uczestnikami i dostosować 
do tego nasze ambicje dorosłych.
Inne odkrycia to: „Nowe znajomości, otwartość, 
atmosfera, klimat całości. Uwielbiam tu być, bo 
czuję się nieoceniana i rozumiana, czuję, że 
zawsze mogę się wygadać". „Odkryłam, że nie 
można oceniać innych po wyglądzie i po zacho-
waniu. I że nic nie jest idealne".

Warsztaty uważności, fot. Tina Smerdel Wczuwanie się w drzewa, fot. Tina Smerdel
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uczestnicy 
projektu

18

 
miejsce 
realizacji

„Miętowy Gaj” w Gaju Grzmięcy

najważniejsi 
partnerzy

• • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Zbicznie – partner 
w organizacji „Lata w teatrze”

• • Brodnicki Park Krajobrazowy – 
właściciel miejsca kolonijnego, 
użyczonego bezpłatnie w ramach 
projektu

• • Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego 
w Warszawie w ramach projektu „Lato 
w teatrze”

ile osób 
organizowało 
projekt

12

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

pedagodzy, muzyk, plastyk, aktor, 
fotograf, filmowiec

okres 
trwania 
projektu

lipiec – sierpień 2021

 
 
formy

warsztaty artystyczne

 
niezbędne 
narzędzia

materiały do wykorzystania podczas 
warsztatów – plastycznego, muzycznego, 
teatralnego, rękodzielniczego, aparaty 
fotograficzne, nagłośnienie, światła, 
namioty, w tym tipi, instrumenty 
muzyczne

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
W GÓRZNIE 
AGNIESZKA DRELICH-MAGDZIAK 
KRZYSZTOF MAGDZIAK

• • Górzno

• • Agnieszka Drelich-Magdziak – 
pedagożka, twórczyni ceramiki, 
animatorka, streetworkerka, współ-
pracuje ze stowarzyszeniem ATD 
Quart Monde i jest wyczulona na 
potrzeby osób wykluczonych spo-
łecznie i kulturalnie. Absolwentka 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Realizatorka wielu pro-
jektów w gminie Górzno, szczegól-
nie wrażliwa na potrzeby płynące ze 
środowiska. Współpracowała przy 
tworzeniu koncepcji Dom Kultury + 
Inicjatywy lokalne, festynu rodzin-
nego „wJANki” w Górznie, „Lata 
w teatrze”, „Rowerem przez gminę”, 
„Etno/Poszukiwania, EtnoSpotkania”, 
„A dokąd to?”.

• • gok@gorzno.pl

• • „Lato w teatrze” w Górznie 2021

https://www.youtube.com/watch?v=1qmbpSNx6kY&t=38s
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Nowe  
Ciepło
Marcin Zalewski  
Nowe Miasto Lubawskie

„O co chodzi?” to najbardziej wyświechtane py-
tanie, od którego odbijają się osoby pracujące na 
polu sztuki współczesnej. Konsternacja zarówno 
zadającego je, jak i adresata jest tym silniejsza, 
im mniej sztuki dookoła. Na terenie regionu ziemi 
lubawskiej, w południowo-zachodnim narożniku 
województwa warmińsko-mazurskiego sytuacja 
taka wydaje się bardzo rzadka.  
 Fundacja Wybudowania została powołana 
przez osoby pracujące z artystami wizualnymi. 
Podstawowym celem organizacji i sensem jej 
działania nie jest „ożywienie kulturalne” czy inne 
rozświetlenie sztuką prowincjonalnego półmroku. 
Zajmujemy się szeroko pojętym krajobrazem 
i jego wielowymiarowym splotem ze społeczno-
ścią lokalną. Istotą podejmowanych przedsię-
wzięć jest lepsze zrozumienie swojego otoczenia 
– historycznego, kulturowego, przyrodniczego – 
i efektywniejsze planowanie polityki publicznej na 
niewielkich obszarach wiejskich, szczególnie 
w naszym regionie. Metody są różne, ale w więk-
szości oparte na budowaniu umiejętności odczy-
tywania procesów i elementów kształtujących kra-
jobraz jako nasze środowisko życia. Prowadzimy 
warsztaty dla dzieci, wycieczki historyczne, ale 
też robimy ekspertyzy dla samorządów i piszemy 
dokumenty strategiczne związane z ochroną 
i audytami krajobrazu. Ze strategii działania wy-
nika potrzeba zapraszania ekspertów i badaczy, 
którzy pomogą nam i mieszkańcom rozmawiać 
o naszym regionie. Stąd niedaleka droga do za-
proszenia artystów współczesnych. 

 Twórcy przyjeżdżają w okolice Nowego 
Miasta Lubawskiego już od 2012 r. Koncepcja 
zainicjowanego przez Natalię Reszkę i Justynę 
Piotrowską festiwalu „Nowe Ciepło” zakłada od 
początku bycie twórców w przestrzeni małego 
miasta i okolicznych wsi oraz dialog z otaczającą 
przestrzenią. Od 2015 r. za koncepcję festiwalu 
odpowiedzialny jest autor tego artykułu, dlatego 
rozwinęliśmy jego formułę w kierunku badaw-
czym. Co roku wraz z zaproszonymi twórcami 
podejmujemy próby obudowy odnalezionych 
historii i rozwinięcia wybranej optyki na nasz 
region. W poprzednich latach były to próby oscy-
lujące wokół tematów architektury, ruralistyki 
i form wiejskiego zarobkowania. Już same tytuły 
edycji są znaczące. „Budowa systemem gospo-
darczym”, „Produkcja żywności”, „Ciężka ziemia” 
i „Gospodarstwa bez ziemi”. Dwie ostatnie edycje 
festiwalu miały koncept wyrastający z korzeni 
łączących antropologię, planowanie przestrzenne 
i ekonomię wsi. Tak pisaliśmy o nim przed festi-
walem w 2020 r.: 
 „Kiedy się obserwuje w regionie opuszczone 
lub ledwie egzystujące gospodarstwa, otoczo-
ne nieużytkami czy polami wykupionymi przez 
przedsiębiorstwa rolne, człowieka ogarnia pewna 
niewypowiedziana melancholia. W naszej kultu-
rze dom jest święty, a porzucenie go zawsze sta-
je się dramatem. »Nowe Ciepło: Gospodarstwa 
bez ziemi« to zadanie łączące dokumentację 
historycznego budownictwa ziemi lubawskiej, 
historii mówionej i artystycznej opowieści 

 Ludzie niemający 
kontaktu ze sztuką 
współczesną mogą 
być jej aktywnymi 

współtwórcami. 
Należy zaprosić ich 

do współpracy, ale 
tylko zrozumienie 

lokalnych uwarunko-
wań może przynieść 

ciekawe efekty.
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o wyludnianiu się polskiej prowincji. Proponujemy 
formę artystycznego komentarza połączonego 
z uruchomieniem społecznych mechanizmów 
pamięci. Projekt zakłada stworzenie realizacji 
artystycznych na terenach opuszczonych gospo-
darstw/ruin domostw na obszarze ziemi lubaw-
skiej – pograniczu Pomorza i Mazur. Artyści wraz 
z mieszkańcami opowiedzą o procesie komasacji 
gruntów i wchłanianiu małych gospodarstw przez 
duże przedsiębiorstwa rolne, o zaniku kultury 
wiejskiej i nowoczesności, pod którą zapada się 
krajobraz kulturowy”. 
 Dziś po raz kolejny zastanawiam się, jak ela-
styczne są ramy pracy artysty współczesnego. 
Obecność i działalność twórców w naszym 
regionie zbiegają się z wyjątkowym czasem. Kul-
tura wiejska w pełni zatraciła swoją autonomię. 
Odległe od współczesnego kapitalizmu formy 
gospodarowania na wsi niemal zniknęły w cieniu 
kredytów finansowanych przez rynek unijny 
i w niezliczonych możliwościach życia zapośred-
niczonego przez internet. Krajobraz kulturowy 
przemienia się w wielu kierunkach naraz – od 
porzucenia, przez intensywne gospodarowanie, 

po zupełnie nowe formy wykorzystania. Senio-
rami są dzisiaj osoby urodzone w trakcie potęż-
nych migracji powojennych lub zaraz po nich. 
Na to wszystko nakładają się charakterystyczne 
dla regionów procesy długiego trwania kultury: 
języka, religijności czy wartości. W ten cały 
tłum kontekstów podlanych niezliczoną ilością 
anegdot i ciekawostek krajoznawczych, spotkań 
z mieszkańcami, rozmów i wyjazdów wrzucamy 
na kilkanaście dni artystów. I co roku zadajemy 
sobie pytanie, czy istnieje (a jeśli tak, to gdzie 
się zaznacza), granica pomiędzy artystyczną 
wypowiedzią a reporterskim czy dokumentalnym 
rozpoznawaniem rzeczywistości. 
 Podsumowaniem pracy zaproszonych twórców 
za każdym razem jest wystawa w galerii Prze-
strzeń Gruzownia w Nowym Mieście Lubawskim. 
Na wernisażach nie zabrakło osób, które uczest-
niczyły w przygotowaniu prac. Podczas rozmów 

Wizyta u sołtysa wsi Lorki, fot. Tytus Szabelski
Dom typu pomorskiego w Tereszewie, 
fot. Patrycja Wojtas



71

Dom typu pomorskiego w Tereszewie, 
fot. Patrycja Wojtas

wyjątkowo rzadko padało pytanie „o co chodzi?” 
w wybranych realizacjach. Czy to kwestia lawi-
nowo rosnącej świadomości mieszkańców? Bar-
dziej prawdopodobne, że oparta na bliskości 
z terenem aktywność twórców w regionie i wy-
rosłe z tego prace plasują się blisko reportażu. 
Autorzy wystaw „Nowe Ciepło: Ciężka ziemia 
// Gospodarstwa bez ziemi” ukryli głęboko ich 
artystyczny charakter, snując opowieści o pracy 
twórców oraz mieszkańców i o materialności ota-
czającego nas fragmentu świata. 
 Uważam, że dobrą metaforą rozwijanego przez 
Fundację Wybudowania myślenia o obecności 
i zadaniach sztuki w świecie małych miast jest 
pokazany na wystawie w 2020 r. Paw. Rzeźba 
Wojciecha Kielocha – pospawany ze starych 
maszyn rolniczych ptak, który stał przed domem 
twórcy. Zaproszony do projektu Tomek Kowal-
czyk podczas swojej podróży po regionie zrobił 
zdjęcie rzeźby i pokazał je na wystawie. W galerii 
obecny był też rzeźbiarz i jego dzieło – był to 
dwugłos o kreatywności i potrzebach estetycz-
nych mieszkańców. Tak też rozumiemy tę rzadką 
obecność sztuki w otaczającym nas świecie ubo-

gich domów, obszarów Natura 2000, chlewni 
i farm fotowoltaicznych, zapracowanych robotni-
ków, matek emigrantów i gospodarzy kawalerów. 
Twórczość, której potrzebujemy, powinna być 
rozproszona i oparta na bezpośrednim kontakcie. 
Trzeba opowiadać bliskie historie, a zarazem być 
w dialogu z otoczeniem – materialnym, krajobra-
zowym, społecznym i przyrodniczym. Tylko dzięki 
takiej sztuce – czułej i dającej się dotknąć – mo-
żemy rozmawiać z mieszkańcami i o nich samych 
jak równi z równymi i wyciągać wnioski o sobie 
i otaczającym świecie.

Widok wystawy w Przestrzeni Gruzownia, 
fot. Tytus Szabelski

„Nowe Ciepło: Ciężka ziemia // Gospodarstwa 
bez ziemi” – dwie edycje festiwalu sztuki 
z lat 2018 i 2020, które zostały zorganizowane 
przez Fundację Wybudowania. Podsumowanie, 
wykonanie prac, wystawa zbierająca 
dotychczasowe osiągnięcia i dodatkowe 
wydarzenia odbyły się w Nowym Mieście 
Lubawskim i okolicach. 
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ile osób 
organizowało 
projekt

3

okres 
trwania 
projektu

maj 2018 – listopad 2020

 
niezbędne 
narzędzia

samochody osobowe, aparaty 
fotograficzne, dyktafon, pomieszczenie 
wystawowe, narzędzia montażowe, 
inne przedmioty niezbędne do produkcji 
prac artystycznych

 
źródło 
finansowania

zadanie dofinansowane przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

 
 
formy

wizyty studyjne, indywidualne spotkania, 
warsztaty, wystawa, wycieczka, publika-
cja − Miejskie Centrum Kultury w Nowym 
Mieście Lubawskim – użyczenie sali; 
sołtysi kilku miejscowości – wsparcie 
w nawiązaniu kontaktów lokalnych; osoby 
indywidualne – partnerzy w realizacji prac

 
miejsce 
realizacji

Nowe Miasto Lubawskie

ilu było 
uczestników 
projektu

ok. 150 osób

 
uczestnicy 
projektu

społeczność regionu podtrzymująca 
kulturę lokalną, trudniąca się rolnictwem; 
osoby spoza regionu zainteresowane 
Polską niewielkomiejską, antropologią, 
wsią

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

• • Narodowe Centrum Kultury
• • Urząd Marszałkowski
• • Województwa Warmińsko-Mazurskiego

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

kontakty w środowisku lokalnym, zna-
jomość historii i kontekstów lokalnych, 
koordynacja projektu, produkcja wystawy, 
fotografia, pisanie tekstów, promocja, 
skład, łamanie tekstu, grafika, sprawy 
kadrowe i księgowość

FUNDACJA INICJATYW 
KRAJOBRAZOWYCH 
WYBUDOWANIA

• • Kurzętnik

• • Marcin Zalewski – antropolog, 
dziennikarz. Przewodniczący 
Zarządu Fundacji Wybudowania, 
która zajmuje się krajobrazem 
i społecznością regionu Ziemi 
Lubawskiej. Urodzony w Nowym 
Mieście Lubawskim, zamieszkały 
w Lipowcu. 

• • fundacja@wybudowania.pl

• • wybudowania.pl 

http://wybudowania.pl
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Rudnia projekt.  
Dziedzictwo 
zatopionych wsi
Maria Twarowska  
Bondary

KORZENIE/GENEZA

Inspiracją do realizacji projektu stała się historia 
głębokiej ingerencji w tkankę przyrodniczo-
-krajobrazową i społeczną terenów nadnar-
wiańskich, które zajęto w latach 80. XX w. pod 
budowę sztucznego zbiornika wodnego Siemia-
nówka. Na potrzeby budowy zlikwidowano pięć 
całych wsi i kilka osad − kolonii. Zburzono kil-
kaset domostw, przesiedlono ludzi. W ich miej-
sce przyszła woda. Jezioro, które powstało na 
naszym terenie, dla jednych jest dziś urokliwym 
przyrodniczo zakątkiem, a dla innych wspomnie-
niem traumy przesiedlenia. Mijający czas zmie-
nił całkowicie krajobraz i przestrzeń, potrzeba 
zdefiniowania na nowo relacji człowieka z naturą 
stała się pilna tym bardziej, że świadków historii 
żyje już coraz mniej. Mieliśmy nadzieję, że nasz 
projekt trafi w oczekiwania zarówno rdzennych 
mieszkańców, jak i nowych osób, przybywają-
cych nad wodę na odpoczynek. Przywracanie 
znaczeń i wartości krajobrazu, upowszechnienie 
wiedzy o znaczeniu przyrody w życiu człowieka 
i wpływu człowieka na przyrodę, przeplatanie 
się śladów kultury i natury w wielobarwnym 
środowisku pogranicza stało się naszym ce-
lem programowym. Zaangażowanie lokalnych 

władz oraz podmiotów odpowiedzialnych za 
środowisko naturalne takich, jak Lasy Państwo-
we i Wody Polskie, dawało gwarancję wsparcia 
instytucjonalnego oraz poszerzenia kontekstu 
znaczeniowego również w globalnym odniesieniu 
zmieniającego się klimatu.

CEL PROJEKTU

• • budowanie tożsamości z wykorzystaniem 
dorobku pokoleń, w obliczu mijającego czasu 
i przekształcania się krajobrazu kulturowego

• • edukacja regionalna − upowszechnianie wie-
dzy dotyczącej tradycyjnych wartości kultury 
ludowej (rzemiosła i sztuki ludowej, w tym 
filcowania wełny, tkactwa, tradycyjnego goto-
wania, śpiewów obrzędowych i tańca)

• • inwentaryzacja i promocja lokalnych zabyt-
ków kultury tradycyjnej − nieistniejących, 
zatopionych wsi (Rudnia, Bołtryki, Budy, 
Garbary, Łuka) oraz osad − kolonii (Bachury, 
Tarnopol, Siemianówka).

 
Ewaluacja poprojektowa wykazała, że te cele 
zostały zrealizowane z nawiązką. Trafiliśmy 
w bardzo czuły punkt, a na fali wywołanych emo-
cji udało się utrwalić zainteresowanie tematem.

 Ścieżki kulturowe 
łączące historię 

i teraźniejszość są 
wyjątkowym 

nośnikiem emocji 
i wewnętrznej siły.
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ODBIORCY

Odbiorcami projektu mieli być członkowie spo-
łeczności lokalnej. Nie sprawiło nam trudności 
pozyskanie sprzymierzeńców ani dotarcie do 
odbiorców. Sam temat zadziałał jak magnes. Re-
klama w mediach wzmocniona osobistym prze-
kazem dała efekt śnieżnej kuli. Zgłosiło się wiele 
osób chętnych do podzielenia się wspomnienia-
mi, bardzo szybko zapełniły się listy chętnych na 
warsztaty i atrakcje plenerowe. Mieszkańcy wsi, 
w których miały się pojawić korowody, byli przy-
gotowani na ich przyjęcie. Czekali na wydarzenie.

KROK PO KROKU

Aby dotrzeć z przesłaniem do zróżnicowanego 
grona odbiorców, należało wybrać wiele roz-
maitych narzędzi i metod realizacji zadania. Po-
służyliśmy się metodami naukowymi, takimi jak 
analiza dokumentów archiwalnych, obserwacja 
i wywiad, gdyż ważne było, aby jak najrzetelniej 
odtworzyć mapy zatopionych wsi. Jednocześnie 
włączyliśmy metody i narzędzia aktywizujące: 
warsztaty artystyczne i animacje plenerowe. 
 Cały projekt, od pomysłów aktywności przez 
ich realizację krok po kroku, powstawał przy 
aktywnym udziale dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkujących w sołectwie Bondary i okolicznych 

wsiach, członków Koła Gospodyń oraz OSP, 
niepełnosprawnych i zagrożonych  wykluczeniem 
pensjonariuszy DPS, rozproszonych potomków 
dawnych mieszkańców oraz turystów z plaży 
Rudnia i Stary Dwór. Kiedy rozpoczęto zbieranie 
materiałów do prac nad mapami zatopionych 
wsi, odzew społeczny był bardzo duży. Część 
warsztatowa projektu, którą zapoczątkowało 
otwarcie wystawy map, zakładała twórczą ak-
tywność uczestników. Animatorzy proponowali 
uczestnikom zajęcia nawiązujące do historii miej-
sca będącego przedmiotem warsztatów, a także 
zapewniali narzędzia do ich realizacji. Uczestnicy 
zaś decydowali o wypełnieniu danego im czasu 
treścią i szukali rozwiązań postawionych pro-
blemów w sposób im bliski i dla nich właściwy. 
Młodzi i starsi w zależności od preferencji odnaj-
dowali własne źródła satysfakcjonującej kreacji.

TRUDNOŚCI

Tak szeroko zakrojone działania projektowe 
stanowiły nowość w nieco sennym środowisku 
naszych wsi. Nie zabrakło zatem sceptyków 
wieszczących niepowodzenie przedsięwzięcia. 

ZASKOCZENIA

Zaskoczyło nas duże zainteresowanie mediów. 

Wystawa map na pomoście plaży Rudnia, fot. Ewelina Zgiet

Tańce korowodowe z zespołem Żemerwa we wsi Rybaki, fot. Izabela Dąbrowska
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REZULTATY

Dowiedzieliśmy się, jak silna jest potrzeba zacho-
wania pamięci o ludziach i wydarzeniach. Nauczy-
liśmy się porozumiewać na rozmaitych płaszczy-
znach z osobami w różnym wieku. Mieszkańcy 
docenili wartość swojego dziedzictwa. Turyści 
z większym szacunkiem spojrzeli na mieszkają-
cych tu ludzi doświadczonych traumą wysiedlenia. 
 Najcenniejsze wydają się relacje, jakie zawią-
zały się w grupie dzieci i młodzieży – uczestni-
ków warsztatów i gier terenowych. Wymiernym, 
rzeczowym efektem projektu było umieszczenie 
w plenerze mapy wsi. Najistotniejsze są emocje 
i wyobrażenia, jakie one budzą. 

FINAŁ I PRZYSZŁOŚĆ

Wystawa do jesieni stała na plaży, po czym 
ruszyła w teren i była prezentowana w różnych 
miejscowościach i miastach. Projekt został 
uhonorowany pierwszą nagrodą w Olimpiadzie 
Aktywności Wiejskiej organizowanej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, otrzy-
mał nominację do Podlaskiej Marki Roku 2020. 
Powstały artykuły prasowe, audycje radiowe 
i telewizyjne publikujące wywiady, przywołujące 
i dokumentujące wspomnienia. Być może uda się 
powtórzyć projekt w kolejnych edycjach.

Osoby zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich 
Sołectwa Bondary, wraz z przyjaciółmi i partnerami, 
przywołały historię przeobrażenia krajobrazowego 
i kulturowego lokalnego terenu. Zaktywizowano do 

działania mieszkańców oraz turystów. Za sukces 
projektu odpowiada różnorodność i jednocześnie 

spójność metodologiczna użytych narzędzi oraz 
determinacja i charyzma liderów.

Tablica z mapą nieistniejącej wsi Rudnia, fot. Ewelina Zgiet

Tańce korowodowe z zespołem Żemerwa we wsi Rybaki, fot. Izabela Dąbrowska
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ile osób 
organizowało 
projekt

8

miejsce 
realizacji

wsie wokół jeziora Siemianówka: 
Bondary, Rybaki, Bachury, Nowa Łuka, 
Siemianówka, Juszkowy Gród

źródło 
finansowania

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Narodowe Centrum 
Kultury – w ramach programu 
„EtnoPolska” 2021, Urząd Miejski 
w Michałowie, Urząd Gminy Narewka 

niezbędne 
narzędzia

analiza dokumentów archiwalnych, stare 
zdjęcia i przedmioty, muzyka regionalna, 
regionalne przepisy kulinarne, artystyczne 
sposoby filcowania wełny i tworzenia 
splotów ze słomy, umiejętność plenero-
wych animacji dużych grup

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

etnograf, historyk, kartograf, grafik, 
animator 

uczestnicy 
projektu

300

okres 
trwania 
projektu

kwiecień – lipiec 2020 – praca nad 
mapami, 7−8 sierpnia – otwarcie 
wystawy i animacje artystyczne

uczestnicy 
projektu

dorośli, dzieci i młodzież: potomkowie 
dawnych mieszkańców nieistniejących 
wsi, niedawno osiedleni mieszkańcy, 
turyści 

najważniejsi 
partnerzy

•• Urząd Miejski w Michałowie i Urząd
Gminy Narewka – wsparcie finansowe
projektu,

•• Archiwum Państwowe w Białymstoku –
udostępnienie dokumentów, map
i fotografii archiwalnych

formy

wywiady przeprowadzone z dawnymi 
mieszkańcami i/lub ich potomkami, i na 
ich podstawie stworzenie 7 piktogramo-
wych map nieistniejących wsi, 4 rodzajów 
warsztatów tematycznie związanych 
z miejscowym dziedzictwem: warsz-
tatu muzycznego, plecenia ze słomy, 
filcowania wełny, kulinarnego, festiwalu 
plażowych budowli, leśnej gry plenerowej, 
5 interaktywnych koncertów korowodo-
wych, 2 koncertów pieśni religijnych

•• Bondary

•• bondary.kgw@gmail.com

•• Koordynatorka projektu
Maria Twarowska – nauczycielka,
muzyczka, animatorka kultury,
dr nauk humanistycznych w dyscy-
plinie nauk o sztuce, społeczniczka,
członkini zarządu Koła Gospodyń
Wiejskich Sołectwa Bondary, po-
wstałego w 2019 r., do niedawna
jedynego takiego koła w gminie
Michałowo.

•• opis projektu
film
Facebook

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 
SOŁECTWA BONDARY

https://podlaskie24.pl/artykul/wydarzenia/rudnia-dziedzictwo-zatopionych-wsi-final-projektu/
https://www.facebook.com/watch/?v=762327414556101
https://www.facebook.com/Koło-Gospodyń-i-Gospodarzy-Wiejskich-Sołectwa-Bondary-114486366766874/
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Na szczęście
Patrycja Bałabańska  
Kolno

„Na szczęście” to działanie, które jest wynikiem 
czułego i uważnego pochylenia się nad tematem 
licznego występowania bocianów w gminie Kolno. 
Obecność tych pięknych ptaków stanowi wyjąt-
kowe tło krajobrazowe życia w gminie. Sama 
natura − w jednej ze swych wdzięcznych postaci – 
zainspirowała nas do tego, by dostrzec ważny 
element definiujący to konkretne miejsce. Bo 
wszechobecne bociany w gminie Kolno to ele-
ment naturalny, wręcz oczywisty, jednocześnie 
nieopisany, nieuchwycony, nieskomentowany 
wcześniej, w każdym razie nie językiem sztuki 
czy narzędziami, jakie daje animacja społeczno-
-kulturowa. 
 A przecież nasza harmonijna koegzystencja, 
spokojne, odmierzane porami roku współistnie-
nie z tymi dostojnymi ptasimi sąsiadami, tworzy 
niepowtarzalny obraz miejsca. Spacerujące po 
polach i nad zbiornikami wodnymi bociany to 

nasi towarzysze w wędrówce życia, choć pewnie 
nie zawsze świadomie się nad tym faktem za-
stanawiamy. A jednak. Czekamy na nie wczesną 
wiosną, jak gdyby były zwiastunem dobrych dni, 
żegnamy je z ostatnimi promieniami sierpniowe-

go słońca, licząc, że dobre dni znowu wrócą. 
I tak życie zatacza wspólne kręgi. Obserwo-
wanie eleganckich i niespiesznych w ruchach 
bocianów koi, spowalnia na chwilę straceńczy 
pęd ludzi, świata. 
 Monumentalne bocianie gniazda − majster-
sztyk sztuki budowania – wprawiają nas w nie-
kłamany podziw, a widok kolejnych czerwonych 
dziobów tam, wysoko, rodzi w człowieku rodzaj 
czystej radości. Jakbyśmy wszyscy byli wujkami 
i ciociami. Tak, obecność bocianów w gminie 
Kolno to skarb, to dziedzictwo przyrodnicze tej 
okolicy, to ważna składowa tożsamości tego 
miejsca, również w ujęciu kulturowym.  
 Prozaiczne na pozór obrazki przywiodły 
paradoksalnie prawdziwie głębokie refleksje 
i wnioski, które aż prosiły o działanie, o komen-
tarz, o twórczą obróbkę. A ponieważ Gminny 
Ośrodek Kultury w dekalogu swojej misji ma 
wyryte podnoszenie ważnych dla społeczności 
lokalnej tematów, twórcze odkrywanie poten-
cjałów miejsca i dzielenie się tym, co najlepsze, 
postanowiliśmy – rękami członków załogi 
i z pomocą aktywnych mieszkańców – zbudo-
wać i wypleść bocianie gniazdo w skali 1:1. 
Bo któż nie zastanawiał się choć raz, jak tam 
jest, wysoko, w środku? A właśnie! My też!  
 Jednocześnie − równolegle z procesem budo-
wy podstawy i stelażu oraz wyplatania gniazda − 
powstawała etiuda filmowa. Krótki film o bocia-
nach miał być w zamyśle tłem dla działań przy 
tworzeniu naszej artystycznej instalacji, miał do-
kumentować i promować projekt „Na szczęście”. 
Jako narzędzie posłużyły nowe media: telefon 
komórkowy i aplikacja do montażu filmów. 

 „Na szczęście” − by przypomnieć, 
że każde miejsce jest wyjątkowe, by 

skomentować nieskomentowane,  
by zauważyć i docenić sploty 

natury i kultury, ich wzajemność, 
kształt i umocowanie. 
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 Śmiało odnajdywać i budzić uśpione 
potencjały, odważnie nadawać artystyczną 

warstwę prozie miejsca i życia! 

Gotowe gniazdo 1:1 – wytwór ludzi, inspirowany 
krajobrazem, w naturalnym otoczeniu kultury, 
fot. Patrycja Bałabańska

By odpocząć i kontemplować, fot. Patrycja Bałabańska
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Nagrywaliśmy zarówno poszczególne etapy 
pracy ludzi w przestrzeniach Gminnego Ośrodka 
Kultury, jak i bociany w ich naturalnym środo-
wisku (często skoro świt). Film, który powstał, 
jest wyjątkowym poetyckim obrazem, jego treść 
stanowią również materiały z prywatnych zaso-
bów mieszkańców, którzy włączyli się w  kreację 
i montaż etiudy.  
 Nasze przedsięwzięcie miało na celu zwróce-
nie uwagi na wagę krajobrazu przyrodniczego, 
który, przeplatając się z krajobrazem kulturo-
wym, tworzy całość, unikatowy obraz miejsca. 
Chcieliśmy również przypomnieć mieszkańcom, 
w jak wyjątkowo pięknym zakątku świata żyją. 

Nadanie tematowi warstwy artystycznej oraz 
dobra współpraca z lokalną społecznością 
sprawiły, że powstał projekt kompletny, prosty, 
a jednocześnie głęboki i osadzony w krajobrazie 
i świadomości mieszkańców.  
 Chcielibyśmy, by kontynuacją działania było 
ustanowienie i rozpowszechnienie pamiątki 
z Kolna, która mogłaby przyjąć formę minigniaz-
dek bocianich, wręczanych artystom i twórcom, 
prezentującym swoją sztukę w Gminnym Ośrod-
ku Kultury. Pierwsze minigniazdka już rozdane!

Minigniazdka – pamiątka z Kolna, fot. Patrycja Bałabańska
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ile osób 
organizowało 
projekt

10

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

duża wrażliwość, wyobraźnia i podstawy 
nauk Adama Słodowego

ilu było 
uczestników 
projektu

jest to liczba niepoliczalna 

 
miejsce 
realizacji

gmina Kolno (etiuda filmowa), 
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie 
(wyplatanie gniazda)

 
uczestnicy 
projektu

mieszkańcy gminy Kolno i całego świata

 
 
formy

swobodne spotkania z mieszkańcami 
podczas nagrań w terenie i wyplatania 
gniazda w Gminnym Ośrodku Kultury

okres 
trwania 
projektu

kwiecień − maj 2021

 
niezbędne 
narzędzia

telefon komórkowy z aparatem, aplikacja 
do montażu filmów

 
źródło 
finansowania

działanie kosztowało pracę i współpracę, 
wszelkie materiały, np. drewniana paleta − 
podstawa instalacji, metalowy stelaż oraz 
czynności związane z jego konstrukcją, 
zespawaniem jego elementów, pędy 
dzikiego wina do wyplatania itp. – to 
wszystko pomogli nam zgromadzić, 
zorganizować i wykonać mieszkańcy, 
którzy włączyli się w akcję

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
W KOLNIE

• • Kolno

• • gok.kolno@wp.pl

• • Patrycja Bałabańska – animatorka 
kultury, nauczycielka dziennikarstwa 
w olsztyńskim Pałacu Młodzieży, 
dyrektorka Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kolnie, mama dwójki i ciotka 
wszystkich dzieci, niespokojna 
dusza w ciągłej podróży, inicjatorka 
działań społeczno-kulturalnych 
i sąsiedzkich w lokalnych społeczno-
ściach, wolontariuszka, prowadzi 
z młodzieżą pracownię animacji 
społeczno-kulturowej w Pałacu 
Młodzieży w Olsztynie.

• • opis projektu

https://www.facebook.com/101935205299480/videos/930508227683420
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Koprzywnica 
Patrzy/My –  
odkrywamy 
Gnieszowice
Pola Rożek 
Koprzywnica

„Koprzywnica Patrzy/My” to cykl działań et-
nograficzno-animacyjno-edukacyjnych wokół 
odkrywania lokalnej historii na terenie gminy 
Koprzywnica, który od sześciu lat pomysłodaw-
czyni cyklu – Pola Rożek realizuje wspólnie 
z lokalnymi animatorami i pracownikami Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy.  
 Dlaczego warto odkrywać lokalne historie? 
Ponieważ zazwyczaj są one nieudokumento-
wane, niezapisane, szczególnie jeśli dotyczą 

terenów wiejskich. Często historia danej miej-
scowości jest zapisana nie tylko we wspomnie-
niach, zdjęciach czy dokumentach, ale też 
w lokalnym krajobrazie i tym, jak się zmieniał 
na przestrzeni czasu, jakie pełnił funkcje.  

W 2020 r. inspiracją do odkrywania historii wsi 
Gnieszowice była opowieść jednej z miesz-
kanek Koprzywnicy o tym, jak w czasie wojny 
(kiedy przez te okolice przechodził w lipcu 
1944 r. front) ukrywała się z rodziną w jamach 
wykopanych w ścianach wąwozu w Gnieszowi-
cach. Zaintrygowało nas, czy te jamy do dziś 
istnieją? Który to był wąwóz? Czy ktoś się tam 
jeszcze ukrywał? 
 Ważne było dla nas, by tę i inne historie po-
znać i upowszechnić wśród mieszkańców wsi, 
aby wzmocnić ich poczucie lokalnej tożsamo-
ści, przywiązania do miejsca. Zbierane przez 
nas historie posłużyły również jako podstawa 
do warsztatów edukacyjnych dla uczniów tutej-
szej szkoły. 
 W projekcie oprócz lokalnych animatorek 
brali udział liderzy z Gnieszowic – sołtyska, 
KGW, dyrektorka szkoły czy OSP. To oni 
otwierali nam dostęp do mieszkańców wsi. 
Dzięki nim trafiałyśmy do mieszkańców senio-
rów, z którymi następnie przeprowadzałyśmy 
wywiady etnograficzne dotyczące dawnego 
życia codziennego, ważnych lokalnych nazw, 

Lokalny krajobraz czy lokalne nazwy 
często kryją w sobie historie danych 

miejsc – warto o nie dopytywać. 



82

miejsc czy wydarzeń. Przy okazji wywiadów 
posługiwałyśmy się często archiwalną mapą 
Gnieszowic, aby móc na niej zaznaczać ważne 
miejsca czy lokalne nazwy. W sumie udało nam 
się porozmawiać z 19 mieszkańcami Gnieszo-
wic oraz zebrać ponad 150 archiwalnych zdjęć. 
Niespodzianką było dla nas odkrycie dwóch 
miejscowych kronik – szkolnej i strażackiej. 
Okazały się bardzo cennym źródłem informacji 
o przedwojennych Gnieszowicach. 
 Ten etap zbierania historii zajął nam dużo 
czasu – nie tylko odwiedzałyśmy mieszkańców 
w ich domach, ale też przemierzałyśmy wieś i jej 
okolice, analizując lokalny krajobraz i szukając 
różnych miejsc i obiektów, o których słyszały-
śmy od mieszkańców. Sprawdzałyśmy np., czy, 
czy wąwozem Gliniki nadal spływa glina, czy 

źródełko, które dawniej było ważną częścią 
życia codziennego mieszkańców – nadal bije, 
oraz jak szumi zastawa na rzece Koprzywian-
ce. Wszystkie wywiady przepisałyśmy, by móc 
czerpać z nich ważne fragmenty czy cytaty. 
 Na podstawie zebranych historii i archiwaliów 
przygotowałyśmy materiały edukacyjne, tj. plan-
sze edukacyjne składające się z różnych doku-
mentów, wspomnień i archiwaliów (zaprojekto-
wane przez grafika), pocztówki z archiwalnymi 
zdjęciami i cytatami oraz zadania do nich. 
 Następnie we wrześniu na podstawie tych 
materiałów edukacyjnych zrealizowałyśmy cykl 
warsztatów dla dzieci z gnieszowickiej szkoły 
podstawowej. Zależało nam, by te materiały 
były dla nich atrakcyjne, zachęcające do po-
znawania lokalnej historii. Przybrały formę 
różnych gier i zagadek z wykorzystaniem 
wspomnień, archiwalnych zdjęć czy map 
topograficznych. 
 Przygotowałyśmy również spacer (dla uczniów 
i mieszkańców) tropem historii ważnych miejsc 
w okolicy. W tej sposób odwiedziłyśmy tajemni-
czy wąwóz (tajemniczy − ponieważ jest to wą-
wóz nieprzejezdny, do którego najprostsza 
droga prowadzi przez… stodołę mieszkanki 
Gnieszowic), w którym w czasie frontu w 1944 r. 
ukrywali się okoliczni mieszkańcy i o którym 
słyszałyśmy już wcześniej od mieszkanki Ko-
przywnicy. Innym razem udałyśmy się na spa-
cer w poszukiwaniu nieistniejącej już Szwedz-
kiej Góry, która stała kiedyś w miejscu obecnej 
szkoły podstawowej. Los piaskowego wznie-
sienia przypieczętowały zmiany urbanistyczne 
na wsi. Po otwarciu w okolicy pod koniec lat 50. 
kopalni siarki, mieszkańcy, znajdując tam stałe 
zatrudnienie, spełniali jednocześnie marzenia 
o budowaniu murowanych domów zamiast drew-
nianych. A do tego niezbędny był budulec… 
czyli piasek i tak słynna Szwedzka Góra osta-
tecznie zniknęła z krajobrazu wsi w latach 70. 
 Działania w Gnieszowicach zakończyły się 
finałowym spotkaniem dla mieszkańców oraz 
podsumowaniem w domu kultury, podczas 
którego pokazałyśmy materiały archiwalne 
i edukacyjne, które udało nam się zebrać 
w trakcie trwania projektu.

Mapa Gnieszowic z zaznaczonymi lokalnymi 
nazwami, fot. Dominika Sarzyńska Spacer z uczniami do tajemniczego wąwozu, fot. Dominika Sarzyńska
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 „Koprzywnica Patrzy/My – odkrywamy  
Gnieszowice” to projekt z odkrywania lokalnej 

historii poprzez wywiady etnograficzne, 
przyglądanie się archiwalnym zdjęciom, 
mapom topograficznym i miejscowemu 
krajobrazowi. Na podstawie zebranych 

historii animatorki zorganizowały warsztaty 
dla gnieszowickich uczniów, a także 

spotkania i spacery dla mieszkańców, w tym 
do tajemniczego wąwozu oraz w poszukiwaniu 

nieistniejącej już Szwedzkiej Góry.

Spacer z uczniami do tajemniczego wąwozu, fot. Dominika Sarzyńska

Warsztaty w szkole w Gnieszowicach, 
fot. Dominika Sarzyńska
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ile osób 
organizowało 
projekt

5

okres 
trwania 
projektu

czerwiec − wrzesień 2020

 
źródło 
finansowania

grant MHP „Patriotyzm Jutra”, 
środki własne MGOKiS w Koprzywnicy

 
miejsce 
realizacji

Gnieszowice, gmina Koprzywnica

 
niezbędne 
narzędzia

dyktafon, skaner, aparat fotograficzny, 
komputer, wydruki z materiałami 
edukacyjnymi, materiały plastyczne

 
 
formy

19 wywiadów, 3 tablice edukacyjne, 
8 godz. warsztatów, 1 spacer, 2 spotkania 
finałowe

ilu było 
uczestników 
projektu

60

 
uczestnicy 
projektu

seniorzy, uczniowie szkoły, mieszkańcy wsi

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

etnograf, dokumentalista, grafik, 
edukator, animator

 
najważniejsi 
partnerzy

• • sołtyska wsi
• • KGW i OSP Gnieszowice
• • Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

im. św. Jadwigi Królowej 
w Gnieszowicach – wsparcie 
organizacyjne

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 
KULTURY I SPORTU 
W KOPRZYWNICY

• • Koprzywnica

• • kpatrzymy@gmail.com 

• • Pola Rożek – etnografka, animatorka 
kultury. Przez sześć lat realizowała 
wspólnie z MGOKiS cykl mający 
na celu odkrywanie lokalnej historii 
pt. „Koprzywnica Patrzy/My”. 
W swoich działaniach łączy warsztat 
etnograficzny z działaniami anima-
cyjnymi, wykorzystując takie narzę-
dzia, jak wywiady etnograficzne, 
archiwalne fotografie i mapy.

• • Facebook 
dokumentacja

https://www.facebook.com/Koprzywnica-PatrzyMy-611910495651147
https://drive.google.com/drive/folders/1RV8ef-9KYhkQO6jHw69rZz7MAeA5nOIS
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Kołtunowa Woda, 
śladem wierzeń, 
mitów i legend 
Waldemar Rudyk  
Chełmek

Chełmek jest niewielką miejscowością leżącą na 
granicy Śląska i Małopolski, 50 km od Krakowa 
i 30 od Katowic. Znaną dzięki założonej w latach 
30. XX w. fabryce obuwia „Bata”. Wielki czeski 
przemysłowiec wybrał otoczoną lasami miejsco-
wość, by zamienić ją w przemysłowy ośrodek 
i nowoczesne miasto. Wybuch wojny pokrzyżo-
wał plany materializacji modernistycznej wizji. 
Jedną z cennych pamiątek z tamtych czasów 
jest unikatowa pracownicza kolonia mieszka-
niowa. Zanim Chełmek stał się synonimem 
przemian i postępu, był wsią typową dla terenów 
Galicji. Żyjąc w zgodzie z rytmami natury,  
mieszkańcy wytworzyli bogatą kulturę duchową 
(wierzenia, mity i przesądy). Jeden z jej przeja-
wów –  „Kołtunowa Woda” przetrwał w okolicz-
nych lasach – od niepamiętnych czasów 
w olchowym uroczysku tryskało źródło, a jego 
woda została uznana za panaceum na wszelkie 
dolegliwości. Skąd wzięła się nazwa „Kołtunowa 
Woda”? Ponoć leczyła tajemniczą i uciążliwą 
dolegliwość, jaką była plica polonica (kołtun pol-
ski). W ubiegłych wiekach dotykała ona znaczną 
część polskiego społeczeństwa. Brak należytej 
higieny włosów przyczyniał się do tworzenia się 
kołtuna, któremu przypisywano również magicz-
ne właściwości. Wierzono, że obcięcie go wiąże 
się z ryzykiem wtargnięcia w ciało człowieka 

złych mocy. Uważano, że kołtun żyje własnym 
życiem i ma własną wolę: jeśli chłop nie stawił 
się rano w pracy na polu, to nie dlatego, że mu 
się nie chciało, tylko dlatego że kołtun mu nie 
pozwolił. Najdłuższy zachowany kołtun znajduje 
się w Muzeum Wydziału Lekarskiego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, pochodzi z XIX w. i po 
rozwinięciu ma 1,5 m długości. Takie medycz-
no-obyczajowe informacje można znaleźć w pu-
blikacji Marcina Winkowskiego pt. „Kiedy Polacy 
nosili dredy. Kołtun – historia prawdziwa”.  
 W zespole naszego ośrodka zrodził się 
pomysł, by zorganizować spacer do zapomnia-
nego dziś miejsca. Kluczowym elementem 
przedsięwzięcia było dotarcie do starszych 
mieszkańców naszej okolicy, którzy pamiętają 
kult cudownego zdroju. Założyliśmy, że nie bę-
dzie to jedynie przechadzka leśnymi ścieżkami. 
W atmosferze wiosennego spaceru rejestrowa-
no wypowiedzi uczestników. Zależało nam, aby 
zaprosić jak najwięcej osób, których historia 
związana jest z Kołtunową Wodą. Sam plakat 
i informacja na internetowej stronie ośrodka 
mogły nie wystarczyć. Do współpracy zaprosi-
liśmy Jadwigę Radwańską − radną, aktywistkę 
i założycielkę formacji „Aktywni +”. Dzięki niej 
na miejscu zbiórki pojawiło się naprawdę wiele 
osób.  
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 Spacer okazał się nie lada wyczynem, trwał 
ponad sześć godzin. Niezwykła aura wiosenne-
go lasu i familijny klimat pozwoliły zapomnieć 
o mikrofonach i pracy operatorów kamer. Nikt 
nie czuł się wywoływany do odpowiedzi jak 
uczeń w klasie. Podczas licznych przystanków 
każdy z uczestników mógł snuć własną opo-
wieść o cudownym źródle. Niektóre historie 
były naprawdę wzruszające, chociażby ta 
o biwakach harcerskich w pobliżu uroczyska, 
podczas których rodziły się znajomości, przy-

jaźnie i miłości − a niektóre z nich zaowocowały 
małżeństwami, obecnie już z 50-letnim stażem. 
Było wiele relacji o cudownych uzdrowieniach… 
opowieści o ludziach, którzy przemywszy zbo-
lałe ciało wodą ze źródła, wracali do zdrowia. 
Porzucali kule, odzyskiwali wzrok czy słuch. 
Jednym z ciekawszych momentów spaceru 
była spontaniczna dyskusja, podczas której 
wiara chrześcijańska przenikała się z gusłami, 
podaniami i zabobonami. Pojawiły się również 
głosy wątpiące w wiarygodność przekazów 
o nadprzyrodzonych właściwościach tutejszej 
wody. Szczególnie na naszą wyobraźnię po-
działała opowieść o spontanicznej pielgrzymce 
zorganizowanej przez ojca jednej z uczestni-
czek spaceru. Pod koniec lat 50. XX w. okolice 
Chełmka nawiedziła ogromna susza i wszystko 
wskazywało na to, że trud rolników pójdzie 
na marne. Gospodarz zebrał ponad stu miesz-
kańców, wraz z kościelnymi pod strażackimi 
sztandarami, modląc się o deszcz, wyruszyli 
w stronę Kołtunowej Wody. Deszcz spadł 
i wszyscy się bardzo cieszyli, jedynie proboszcz 
miał pretensje o to, że bez pozwolenia wzięto 
z kościoła sztandary i użyto ich do praktykowa-
nia jakichś guseł. Słuchając tej opowieści, jeden 
ze sceptyków stwierdził, że deszcz pewnie i tak 
by spadł, tylko dwa dni później. Wsadził tym kij 
w mrowisko, a jego sąsiadki stwierdziły, że był 
porządnym chłopem, tylko rodzina jego żony tak 
go odmieniła.  
 W tak ciekawej atmosferze podziwiania 
wiosennej przyrody i wciąż powracających 
opowieści i relacji dotarliśmy do celu. Wszyscy 
zauważyli, jak zmienił się las i jak intensywnie 
jest wycinany. Niestety w miejscu tryskającego 
przed laty źródła sączy się jedynie mała stróżka 
wody, a wszystkiemu winna jest pobliska kopal-
nia węgla. Mimo zmian miejsce nadal zachowało 
tajemniczy klimat uroczyska. Kiedy dochodzili-
śmy do Kołtunowej Wody, nastąpił szczególny 
moment: panie zaczęły zrywać polne kwiaty 
i, śpiewając, przemierzały ostatnie metry do 
celu. Wszyscy włączyli się w śpiew: „Po górach, 
dolinach, rozlega się dzwon…”, który echo po-
niosło dalej w las. Cały czas zastanawialiśmy 
się, co też pani Radwańska niesie w całkiem 

„Kołtunowa Woda”, projekt graficzny: Martyna Paluchiewicz-Łabaj. Fragment drzeworytu – okładka 
publikacji „Stefan Falimirz, O ziołach i o mocy ich”, wyd. Florian Ungler, Kraków 1574 
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pokaźnej wielkości plecaku. Okazało się, że 
są tam domowe smakołyki: drożdżowe ciasta, 
świeży chleb, swojska kiełbaska… Bo nad Koł-
tunową Wodą musi być piknik.  
 To było bardzo aktywnie spędzone sześć 
godzin w plenerze, pełne niesamowitych opo-
wieści. Zarejestrowaliśmy mnóstwo materiału. 
Kolejnym działaniem było zmontowanie filmu 
– reportażu ze spaceru, w celu archiwizacji opo-
wieści mieszkańców i zachowania pamięci o tak 
ważnym miejscu. Gotowa impresja okazała się 
świetnym pretekstem, aby spotkać się kolejny 
raz z mieszkańcami. Tym razem na premierze 
filmu, którego bohaterami są oni sami. Projek-
cja odbyła się w plenerowej scenerii, w altanie 
Domu Ludowego w Chełmku. Potem przepro-
wadzono dyskusję, pojawiły się nowe opowieści, 
ożyły wspomnienia. W ramach poczęstunku 
zaserwowaliśmy gościom do picia Kołtunową 
Wodę (która w rzeczywistości była zwykłą wodą 
z zielem wiązówki) w szklanych dzbanuszkach 
opatrzonych etykietą z logo projektu. Film „Fil-
mowa impresja – spacer w stronę Kołtunowej 
Wody” można zobaczyć na kanale YouTube.

Każda przerwa w marszu była pretekstem do snucia 
opowieści, fot. zbiory MOKSiR w Chełmku

Uczestnicy spaceru, fot. zbiory MOKSiR w Chełmku
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ile osób 
organizowało 
projekt

6

okres 
trwania 
projektu

maj − czerwiec 2021

 
niezbędne 
narzędzia

dyktafony, telefony komórkowe, kamera, 
program do montowania filmów, komputer

 
źródło 
finansowania

środki MOKSiR w Chełmku

 
 
formy

liczba poszczególnych działań (spotkania, 
warsztaty, wywiady):
• • spacer do Kołtunowej Wody połączony 

z wideorejestracją wypowiedzi uczest-
ników wydarzenia

• • działania wewnętrzne: montaż filmu 
dokumentalnego z wyprawy

• • premiera filmu – plenerowa projekcja 
w altanie Domu Ludowego w Chełmku

ilu było 
uczestników 
projektu

32 osoby

 
miejsce 
realizacji

Chełmek

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

animatorzy, grafik, operator urządzenia 
rejestrującego dźwięk i obraz

 
uczestnicy 
projektu

mieszkańcy Chełmka i okolic

 
najważniejsi 
partnerzy

• • lokalny portal internetowy Fakty 
Oświęcim – podczas spaceru obecny 
był redaktor, który również rejestrował 
przebieg wyprawy

• • „Aktywni+” – grupa nieformalna 
mieszkańców dzielnicy Stare Miasto. 
Dzięki jej zaangażowaniu w projekt 
udało się zainteresować starszych 
mieszkańców oraz liderów lokalnej 
społeczności 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, 
SPORTU I REKREACJI 
W CHEŁMKU

• • Chełmek

• • moksir@chelmek.pl

• • Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chełmku – tworzony 
przez zespół osób, prowadzących 
szeroką i dynamiczną działalność 
związaną z upowszechnianiem 
kultury, sportu, turystyki, rekreacji 
oraz zachowaniem lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego. W praktyce 
oznacza to zarządzanie ogromnym 
majątkiem: siecią domów kultury, 
kinami, muzeami, sieciami bibliotek, 
stadionami, kortami tenisowymi, 
terenami rekreacyjnymi i parkiem 
miejskim. Naszą misją jest szeroko 
pojęta integracja i rozwój lokalnego 
środowiska. Realizujemy ją poprzez 
działania edukacyjne, społeczne 
i animacyjne, angażujące szerokie 
rzesze mieszkańców. Prowadzona 
od 1996 r. działalność nie jest 
pasmem samych sukcesów. Czasami 
jednak przekraczamy utarte pola 
standardów i stajemy się liderami 
innowacji i krzewicielami postępu. 
Taki stan szczególnie lubimy. 

• • opis projektu

https://moksir.chelmek.pl/aktualnosci/737-koltunowa-woda-sladem-wierzen-mitow-i-podan
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Dźwięki  
wokół Cybiny

Anna Pikuła  
Poznań

Krajobrazu można doświadczać na różne spo-
soby. Poprzez oglądanie go, poznawanie zwią-
zanych z nim historii, przebywanie w nim. 
A czy można posłuchać krajobrazu? Oczywi-
ście! Do takiego doświadczania zachęcała wy-
stawa „Dźwięki wokół Cybiny”. 
 Poznańskie Centrum Dziedzictwa to miejska 
instytucja kultury. Naszym zadaniem jest opowia-
danie o mieście i jego dziedzictwie. Realizujemy 
to przez różne formy: wystawiennictwo, dzia-
łalność edukacyjną, turystyczną czy kulturalną. 
Instytucja zarządza kilkoma obiektami. Jednym 
z nich jest Brama Poznania, gdzie mieści się wy-
stawa dotycząca początków polskiej państwowo-
ści. Kolejnym – Galeria Śluza, przestrzeń wystaw 
czasowych, w której została pokazana wystawa 
„Dźwięki wokół Cybiny”. Zaprezentowano ją 
w okresie wakacyjnym, a skierowano w szcze-
gólności do rodzin z dziećmi. Opowiadała o kra-
jobrazie dźwiękowym na przykładzie doliny rzeki 
Cybiny. To kolejna realizacja Galerii Śluza z cyklu 
wystaw dotyczących różnych aspektów przyrody 
w tej dolinie. W ubiegłych latach opowiadaliśmy 
o roślinach i zwierzętach występujących w tym 
miejscu.  
 Dlaczego instytucja kultury zajmuje się kra-
jobrazem i przyrodą? Po pierwsze, dlatego że 
traktujemy dziedzictwo całościowo – uważamy, 
że komponent kulturowy i przyrodniczy są tak 
samo ważne oraz nierozdzielne, nawzajem na 

siebie oddziałują. Chcąc zrozumieć przeszłość 
i jej wpływ na teraźniejszość, trzeba brać pod 
uwagę oba te aspekty. Po drugie, do poruszania 
tych tematów motywuje nas położenie budynku 
w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Cybiny. 
Obiekty należące do kompleksu leżą po obu 
jej brzegach i są połączone przerzuconą nad 
rzeką szklaną kładką. Nad samą rzeką znajduje 
się też amfiteatr. Krajobrazowi rozciągającemu 
się tuż za oknami instytucji poświęcamy uwagę 
w wielu działaniach programowych, nie tylko 
wystawienniczych, ale także edukacyjnych czy 
kulturowych (np. cykl wydarzeń „Rzeka żywa”). 
W 2021 r. wiele z tych działań dotyczyło tematy-
ki dźwięku w krajobrazie. 
 Definicję krajobrazu dźwiękowego zawdzię-
czamy Raymondowi Murrayowi Schaferowi. Ten 
kanadyjski kompozytor w latach 60. XX wieku 
wprowadził do nauki to pojęcie, rozumiane jako 
dowolne, całościowe środowisko dźwiękowe. 
Krajobraz dźwiękowy jest krajobrazem dyna-
micznym – zmienia się w czasie i w zależności 
od obecnych w nim elementów. Także słuchacz 
aktywnie wpływa na jego kształtowanie. Co 
ważne, dla Schafera krajobrazem dźwiękowym 
jest każda przestrzeń, w której dochodzą do nas 
dźwięki. Może to być krajobraz naturalny, jak 
łąka czy las, ale także krajobraz taki jak ulica, 
lotnisko czy sala wykładowa. W każdym z tych 
krajobrazów doświadczamy różnych dźwięków, 
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jednak często nie wszystkie z nich docierają do 
naszej świadomości. Jesteśmy wzrokocentrycz-
ni i to przez ten zmysł głównie poznajemy świat. 
Schafer postulował, aby ćwiczyć się w uważnym 
słuchaniu i starać się usłyszeć wszystkie ota-
czające nas dźwięki. Ćwiczenie z takiego uważ-
nego słuchania nazwał „czyszczeniem uszu”.  
 My do takiego czyszczenia uszu zapraszali-
śmy zwiedzających na wystawie. Jednym 
z głównych jej elementów była duża grafika 
przedstawiająca charakterystyczne elementy do-
liny Cybiny i jej najbliższej okolicy. Na tej grafice 
zostały ukryte różne dźwięki nagrane w tym miej-
scu. Były wśród nich takie oczywiste, jak bicie 
dzwonów katedralnych czy szum płynącej rzeki, 
ale również bardziej zaskakujące, jak oddech 
biegnącej osoby czy chrupanie wiewiórki jedzą-
cej orzeszek. Można było usłyszeć też szum 
samochodów czy przejeżdżający pociąg. To też 
według Schafera elementy krajobrazu dźwięko-
wego. Dopełnieniem zadania z czyszczeniem 
uszu był quiz, w którym zwiedzający wysłuchi-
wali nagrania krajobrazu dźwiękowego i musieli 
rozróżnić, jakie dźwięki się w nim znalazły. 

 Każdy zwiedzający miał do dyspozycji  słu-
chawki i audioprzewodnik, z którego odsłuchi-
wał kolejne nagrania. Takie rozwiązanie nie 
tylko ułatwiało uważne słuchanie, lecz także 
pozwalało każdej osobie na zwiedzanie we wła-
snym tempie. 
 Poszczególne elementy wystawy miały edu-
kacyjny charakter. Kolejne zagadnienia zostały 
ujęte w odniesieniu do przykładów z życia co-
dziennego, zaproponowano również zadania 
do wykonania. Taki sposób prezentacji treści 
wystawy wynikał z faktu, że skierowana była 
ona do rodzin z dziećmi. Ponadto prezentowa-
ne zagadnienia nie są też powszechnie znane 
dorosłym odbiorcom, dlatego ważne było poka-
zanie kontekstu. Dzięki wystawie można się było 
dowiedzieć, jak powstaje dźwięk i na czym pole-
ga, czym jest echo lub pogłos, jak dźwięk zmie-
nia się w zależności od pory dnia czy miejsca, 
z którego słuchamy – inaczej brzmi z poziomu 
gruntu, a inaczej z wysokości drugiego piętra. 
W ramach zadań dzieci mogły też spróbować 
uporządkować dźwięki od najcichszego do naj-
głośniejszego czy podzielić je na przyjemne 
i nieprzyjemne.  
 Znacząca część wystawy poświęcona była 
także tematowi hałasu. Według Schafera obec-
ne krajobrazy dźwiękowe, szczególnie te miej-
skie, są zanieczyszczone. W takim krajobrazie 
nie jesteśmy w stanie rozpoznać poszczegól-
nych dźwięków, gdyż nakładają się na siebie 
i wzajemnie się zakłócają. Hałas izoluje nas od 
środowiska i powoduje, że nie możemy rozpo-
znać niesionych przez dźwięk informacji. Spra-
wia, że czujemy się, jakby otaczał nas niewi-
dzialny mur, złożony nie z cegieł, ale z dźwięków, 
który nie pozwala nam na właściwe poznanie 
tego, co wokół nas się znajduje. Na wystawie 
można się było przekonać, jak hałas wpływa na 
nasz odbiór przestrzeni. 
 Wystawa pokazywała także, że dźwięk może 
być głównym przewodnikiem po świecie. Tak 
dzieje się w przypadku osób z niepełnosprawno-
ścią wzroku. Do współpracy zaprosiliśmy osoby 
niewidome, dzięki czemu powstało stanowisko 
prezentujące, jak posługują się one dźwiękami. 
Zwiedzający najpierw sam odsłuchiwał nagranie 

Zwiedzający wystawę, fot. Łukasz Gdak

 Wystawa czasowa 
„Dźwięki wokół Cybiny” 

prezentowana była 
w Galerii Śluza. 

Skierowana została do 
odbiorcy rodzinnego. 

Zwracała uwagę 
odbiorców na krajobraz 
dźwiękowy i zachęcała 

do doświadczania 
otoczenia także przy 

pomocy zmysłu słuchu.
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prezentujące dźwięki towarzyszące spacerowi 
wzdłuż ulicy. Miał na jego podstawie określić, co 
minął po drodze, co znajdowało się w okolicy, po 
jakiej nawierzchni szedł itp. Następnie można 
było skonfrontować swoje doświadczenie z fil-
mem, na którym osoba niewidząca tłumaczyła, 
jak ona na podstawie tych samych dźwięków 
potrafi określić gdzie jest, co mija itp. 
 Jako Poznańskie Centrum Dziedzictwa 
opowiadamy o mieście i jego dziedzictwie. 
Na wystawie także zastanawialiśmy się, czy 
dźwięki są elementem dziedzictwa. Czy są nie-
odłącznym elementem charakteryzującym daną 
przestrzeń? Zadawaliśmy pytanie, które z nich 
są wartościowe i pomagają w lepszym poznaniu 
tego miejsca, a które w tym przeszkadzają 
i stanowią dla niego zagrożenie. Zastanawia-
liśmy się, czy krajobrazy dźwiękowe powinny 
podlegać ochronie. Tak jak ochronie podlegają 
krajobrazy, które widzimy. Pytanie o dźwięki ty-
powe dla doliny Cybiny zadaliśmy zwiedzającym 

na końcu wystawy. Mogli głosować na zapropo-
nowane przez nas dźwięki lub dopisywać swoje 
propozycje.  
 Wystawa opowiadała o krajobrazie dźwięko-
wym, który jest tuż obok, za murami instytucji, 
więc na końcu wystawy zaprosiliśmy zwiedza-
jących do wyjścia w teren i poznania tego krajo-
brazu in situ. Każdy chętny otrzymywał ulotkę 
z mapką, na której wskazane były miejsca, gdzie 
zostały nagrane poszczególne dźwięki prezen-
towane na wystawie. Można było przejść zazna-
czoną trasę i samemu usłyszeć tę przestrzeń. 
 Wystawa prezentowała konkretny krajobraz 
dźwiękowy. Była także zachętą do zwrócenia 
uwagi na ten aspekt otoczenia i do jego uważ-
nego słuchania. Mam nadzieję, że udało się 
to osiągnąć. Otwiera to bowiem całkiem nową 
perspektywę poznawania otaczającego nas 
krajobrazu.

Stanowisko zapraszające do „czyszczenia uszu”,  fot. Anna Pikuła 
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okres 
trwania 
projektu

lipiec – październik 2021

ilu było 
uczestników 
projektu

ok. 2100 osób

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

specjalistka ds. interpretacji dziedzictwa,  
specjalistka ds. edukacji, specjalista 
z zakresu dźwiękowych nagrań tereno-
wych, aranżerka, graficzka, tłumaczka 
języka angielskiego

 
 
formy

1 wystawa czasowa

 
źródło 
finansowania

budżet własny instytucji kultury

ile osób 
organizowało 
projekt

10

 
uczestnicy 
projektu

rodziny z dziećmi w wieku 5-10 lat

 
miejsce 
realizacji

Galeria Śluza, Poznańskie Centrum 
Dziedzictwa, Poznań

POZNAŃSKIE CENTRUM 
DZIEDZICTWA

• • Poznań

• • centrum@pcd.poznan.pl

• • Galeria Śluza – przestrzeń wystaw 
czasowych Poznańskiego Centrum 
Dziedzictwa. Mieści się w zabyt-
kowym budynku Śluzy Katedralnej 
nad brzegiem Cybiny. Poprzez 
prezentowane tu ekspozycje 
opowiadamy o mieście, w którym 
żyjemy. Przyglądając się jego 
dziedzictwu, poruszamy tematy 
ważne również obecnie. Każdego 
roku realizujemy kilka wystaw.  
 
Ich tematyka zawiera się w haśle 
„To, co istotne. Miasto, ludzie, 
środowisko”. Każdej prezentacji 
towarzyszy program wydarzeń: 
rozmowy, spotkania czy zajęcia 
edukacyjne. Ekspozycje są 
tłumaczone na język angielski. 

• • opis projektu

http://www.galeriasluza.pl/dzwieki-wokol-cybiny/
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Mapy  
sentymentalne
Agnieszka Duda-Jastrzębska, Marta Nazaruk-Napora 
Lublin

KORZENIE/GENEZA

„Mapy sentymentalne” to cykl opisujący tożsa-
mość dzielnic Lublina. Wszystko zaczęło się od 
zainteresowania przestrzenią miasta, zaintrygo-
wania detalami, które wskazują, że nasze otocze-
nie, zanim stało się osiedlem, miało inne życie. 
Inspiracją były istniejące już w Polsce mapy 
tożsamościowe. 
 „Mapy sentymentalne” są realizowane przez 
stowarzyszenie Lubelska Grupa Badawcza.

CEL PROJEKTU

Tworząc mapy, chcemy opowiadać o mieście 
widzianym przez jego mieszkańców i mieszkanki. 
Przestrzeń miast i miejscowości jest żywa − to 
ludzie nadają jej znaczenie i tożsamość. Dzieje 
się to poprzez ich relacje, biografie, emocje, jakie 
żywią wobec danych miejsc i obiektów. Mapa to 
suma tych opinii. Uświadomienie sobie znaczenia 
przestrzeni, tego, jakimi uczuciami się ją darzy, ma 
wpływ na dalsze zachowania i działania jedno-
stek. W mapach chcemy też ukazać miasto z per-
spektywy innej niż oficjalna, turystyczna narracja. 
Nieraz wchodzimy do dzielnic przemysłowych czy 
tzw. trudnych. Wierzymy, że nasze mapy sprawia-
ją, że lepiej poznajemy wybrane obszary miasta 
i bardziej je doceniamy. W przypadku „Mapy sen-
tymentalnej” ul. Zamojskiej i okolic naszym celem 
było także zebranie szerszej diagnozy obszaru, 
mogącej wesprzeć działania rewitalizacyjne. 

ODBIORCY I UCZESTNICY

Uczestnikami i uczestniczkami projektu „Mapy 
sentymentalne” są różne osoby związane z dziel-
nicą: mieszkańcy i mieszkanki, lokalni aktywiści 
i aktywistki, przedsiębiorcy, przechodnie. Stara-
my się dotrzeć do nich na wiele sposobów: roz-
mawiamy z napotkanymi osobami, organizujemy 
plenerowe wydarzenia, moderujemy rozmowy na 
Facebooku. Pracujemy także z grupami działają-
cymi w okolicy: radami dzielnic, klubami seniora, 
szkołami. Umawiamy się na indywidualne rozmo-
wy, żeby posłuchać dłuższych opowieści.  
 Odbiorcami działań „Mapy sentymentalnej” 
są mieszkańcy i mieszkanki Lublina, zarówno 
opisywanej dzielnicy, jak i całego miasta. Zapra-
szamy ich na spotkania podsumowujące, spacery 
z mapą, questy. Publikujemy zdjęcia i mapy 
w internecie, rozdajemy wersje wydrukowane. 
W przypadku „Mapy sentymentalnej” ul. Zamoj-
skiej dodatkową grupą odbiorców byli urzędnicy 
i urzędniczki zajmujący się planowaniem działań 
rewitalizacyjnych w okolicy.

KROK PO KROKU

Przygotowania do stworzenia mapy ul. Zamojskiej 
rozpoczęliśmy od analizy materiałów zastanych − 
dostępnych raportów, spisanych wspomnień 
itp. Posiadając już część informacji, wyruszyliśmy 
w teren, by rozmawiać z mieszkańcami i miesz-
kankami. Po zebraniu materiału nadszedł czas 

 Przestrzeń miasta jest 
żywa, wiążą się z nią 

historie oraz uczucia osób 
związanych z okolicą 

i właśnie dlatego praca 
z tożsamością miejsca 

jest interesująca i ma moc 
ogniskowania uwagi 

i mobilizacji do działań.
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na jego analizę − wybór kilkunastu punktów, które 
zostaną zobrazowane na mapie. Szukaliśmy tych, 
które szczególnie wybrzmiały w rozmowach. 
 Kolejnym etapem było opracowanie tekstów 
− opisów każdego z punktów zawierających 
informacje od mieszkańców i mieszkanek, dane 

faktograficzne oraz wybrane cytaty. Jednocześnie 
graficzka opracowała wizualną stronę mapy. Mapy 
zostały wydrukowane i umieszczone w internecie. 
 Zazwyczaj po powstaniu mapy organizowali-
śmy spotkania premierowe, spacery czy spotka-
nia, np. z klubem seniora. W przypadku mapy 

 „Mapy sentymentalne” pokazują, jak 
ważna jest praca z lokalną tożsamością. 

Refleksja nad nią i uwaga skierowana 
na subiektywne opinie i odczucia 
potrafi dowartościować w oczach 

mieszkańców i mieszkanek ich 
otoczenie i dać impuls do działania.

Chłopiec uczestniczący w grze miejskiej, 
fot. Marcin Pietrusza, FOTO QZ

Na zdjęciu Marta Nazaruk-Napora i uczestnicy spaceru, fot. Agnieszka Duda-Jastrzębska



95

ul. Zamojskiej i okolic pandemia uniemożliwiła 
spotkanie i spacer premierowy. Nagraliśmy więc 
film, który pokazuje ul. Zamojską. Dzięki niemu 
można się poczuć jak na spacerze: wolne kadry, 
krótkie opisy punktów z mapy. Dodatkowo na 
ul. Zamojskiej umieściliśmy tablicę z mapą. Na 
wiosnę, gdy sytuacja na to pozwoliła, zorganizo-
waliśmy spacer tłumaczony na PJM, a także grę 
miejską z upominkami. 

TRUDNOŚCI

Największym wyzwaniem była pandemia − 
utrudniała kontakt z ludźmi, sprawiała, że nie 
mogliśmy zrealizować wszystkich zamierzeń, 
np. przeprowadzić większej liczby rozmów czy 
spaceru na żywo. 

ZASKOCZENIA

Podczas realizacji projektu spotkał nas ogrom 
zaufania ze strony naszych rozmówców i roz-
mówczyń, którzy zapraszali nas do swojego 
świata, opowiadali o życiu, trudnościach i rado-
ściach. Udało nam się zajrzeć do pustych miesz-
kań, na zdobione klatki schodowe czy też w inne 
intrygujące miejsca.

REZULTATY

Dzięki projektowi powstała mapa obrazująca 
ważne miejsca ul. Zamojskiej i okolicy. Dodat-
kowo mapa została zawieszona na tablicy przy 
głównej ulicy. Zrealizowaliśmy film, spacer, spo-
tkania i grę − dzięki czemu wiele osób zaczęło 
poznawać okolicę albo wracać do swoich wspo-
mnień, np. do smaku rurek z kremem, zakupu 
butów w najstarszym sklepie czy wizyty u czapni-
ka. Zebrane informacje przekazaliśmy także 
w formie diagnozy do urzędu miasta.

FINAŁ I PRZYSZŁOŚĆ

„Mapy sentymentalne” są już cyklem. Nasze na-
stępne kroki to sportretowanie kolejnych dzielnic 
i zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek 
w prace nad mapą.
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okres 
trwania 
projektu

wrzesień 2020 – maj 2021

 
niezbędne 
narzędzia

profesjonalny aparat, kamera, 
kostiumy z epoki, aparat fotograficzny, 
rejestratory dźwięku, materiały arty-
styczno-papiernicze

ilu było 
uczestników 
projektu

ok. 100 osób łącznie w różnych 
działaniach

 
 
formy

• • warsztaty z mieszkańcami 
i mieszkankami: 1

• • spacery (w tym badawcze): 6
• • wywiady: 20
• • nagranie filmu oraz sesje zdjęciowe: 2
• • moderacja strony na Facebooku

 
źródło 
finansowania

Mapa powstała w związku z realizacją 
projektu „com.unity.lab: Lizbońska Stra-
tegia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw 
lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: 
zintegrowany zestaw narzędzi” współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu URBACT III.

ile osób 
organizowało 
projekt

5

 
uczestnicy 
projektu

seniorzy, uczniowie szkoły, rodzice 
z dziećmi, mieszkańcy i mieszkanki 
ul. Zamojskiej i całego miasta

 
miejsce 
realizacji

ul. Zamojska w Lublinie

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Urząd Miasta Lublin, Biuro Partycypacji 
Społecznej − zleceniodawca i partner 
w działaniach

• • Akademia kreatywności − kontakty 
z mieszkańcami i mieszkankami, współ-
praca w zorganizowaniu warsztatów 

• • Hotel Arche − wsparcie gry miejskiej

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

grafik, socjolog, animator kultury, 
fotograf/operator kamery

LUBELSKA GRUPA BADAWCZA, 
AGNIESZKA DUDA-JASTRZĘBSKA 
I MARTA NAZARUK-NAPORA

• • Lublin

• • badawcza@gmail.com

• • Lubelska Grupa Badawcza – 
stowarzyszenie, które specjalizuje 
się w dwóch obszarach – badaniach 
społecznych i działaniach partycypa-
cyjnych. Prowadzimy badania spo-
łeczne, ewaluacje i diagnozy, naj-
częściej w obszarze kultury. Przez 
działalność stowarzyszenia chcemy 
szukać odpowiedzi na ważne spo-
łecznie pytania i umożliwiać dialog 
między stronami, zachęcać ludzi do 
mówienia o tym, co dla nich istotne. 

• • opis projektu 
Facebook

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/comunitylab/mapa-sentymentalna-ulicy-zamojskiej-i-okolic,13,4235,1.html
https://www.facebook.com/mapasentymentalna
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Geocaching
Katarzyna Anuszewska  
Warszawa

Geocaching to zabawa terenowa, która ponad 
20 lat temu narodziła się w Stanach Zjednoczo-
nych. Po uwolnieniu sygnału GPS przez amery-
kańską armię cywile zaczęli wykorzystywać go 
do szukania skrytek, czyli keszy (ang. cache). 
Na całym świecie jest ich kilka milionów, 
a w Polsce ponad 40 tys., a 16 keszy ukrytych 
na warszawskim Zaciszu tworzy serię GeoZaci-
sze. Dzięki niej każdy posiadacz smartfona – 
przy użyciu bezpłatnej aplikacji – poznaje 
Zacisze widziane oczami jego mieszkańców. 
Z opisów wyłania się obraz handlarek przy-
jeżdżających samowarkiem z Radzymina, 
gangsterskich porachunków czy niedzielnego 
relaksu nad kąpieliskiem powstałym w pofor-
tecznej fosie. 
 Ogromne znaczenie w przygotowaniu pro-
jektu miał czas jego powstania. Pomysł na 

realizację pojawił się miesiąc po wprowadzeniu 
pierwszego lockdownu. Pandemia, a co za tym 
idzie – zamknięcie instytucji kultury czy obiek-
tów sportowych, wymusiła zmianę w kwestii 
zagospodarowania wolnego czasu. Dlatego 
też głównym celem inicjatywy realizowanej 

przez Dom Kultury Zacisze było stworzenie 
mieszkańcom (w tym licznie zamieszkującym 
tu przedstawicielom społeczności ukraińskiej) 
możliwości bezpiecznego i aktywnego spędza-
nia czasu w najbliższej okolicy. 
 Opowieściami z Zacisza zainteresowali się 
jednak nie tylko lokalsi. Analizując wpisy 
w aplikacji geocachingowej, możemy stwier-
dzić, że kesze znajdowane są również przez 
osoby spoza dzielnicy: „To mój pierwszy kesz 
z tej serii, i kiedy patrzę na jego jakość, już 
wiem, że będzie to przyjemna i dobrze zapla-
nowana podróż po Zaciszu, którego jak do 
tej pory nie miałem okazji zwiedzić. Dzięki za 
pokazanie miejsca i opowiedzenie historii” 
(Zdzich_Matysiak). Od uruchomienia serii 
w październiku 2020 w aplikacji geocachin-
gowej pojawiło się prawie 2 tys. wpisów in-
formujących o odnalezieniu kesza. Liczba ta 
rośnie z każdym dniem. Najlepszą zachętą są 
komentarze innych poszukiwaczy: „Seria Geo-
Zacisze nieustannie zbiera mnóstwo pochwał, 
komplementów, polubień, serduszek itp., więc 
i ja postanowiłem tu przyjechać, by na własne 
oczy przekonać się o słuszności tych zachwy-
tów. Po zobaczeniu 15 keszy nie będę orygi-
nalny: tak, ten projekt trzeba chwalić, bo po 
prostu na to zasługuje. Fajne i pomysłowe po-
jemniki, supermaskowania, w listingach wiele 
ciekawostek o tej części Warszawy − takie 
skrytki naprawdę dają wiele frajdy i radochy” 
(atu22). Sałata112 dodaje: „Muszę powiedzieć, 
że naprawdę warto, a ochy i achy są niewy-
starczające... tak że nie będę się dłużej rozpi-

Szukanie keszy to jeden 
z najlepszych sposobów na 

aktywne poznawanie nowych 
miejsc lub odkrywanie 

dobrze znanych na nowo. 
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sywać, sami przyjeżdżacie i podziwiajcie :D”.  
 Zaangażowanie uczestników nie ogranicza 
się jedynie do szukania keszy i komentowa-
nia znaleziska. Użytkownicy aplikacji mogą 
współtworzyć galerię skrytki i wgrywać tema-
tycznie z nią związane zdjęcia (np. Ponakuma 
wgrał zdjęcie swojej klasy z lat 80. do galerii 
kesza SP 84). 
 Równolegle do poszukiwań prowadzonych 
indywidualnie DK Zacisze oraz Stowarzyszenie 

Geocaching Warszawa organizują wspólne 
geospacery. Dotychczas wzięło w nich udział 
85 osób (głównie mieszkańców Targówka, 
sąsiadującej Białołęki, Marek oraz Ząbek). 
Informacje o planowanych działaniach publi-
kowane są na bieżąco na stronie internetowej, 
portalach warszawskich, Facebooku i w new-
sletterze Domu Kultury Zacisze.  
 We wrześniu 2021 obszar do keszowania po-
większył się o Targówek Fabryczny. W ramach 

Mapa geocachingowa Zacisza, proj. graficzny Cyrografik
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nowego projektu „GeoTargówek” zostało 
uruchomionych kolejnych 10 skrytek. Geo-
caching to najlepszy lokalny przewodnik. Jeśli 
chcesz wykorzystać to narzędzie w swoim pro-
jekcie, pamiętaj że: 

• • zanim zaczniesz zakładać skrytki, poznaj 
maskowania, różne zastosowane rozwiąza-
nia, zadbaj o jakość i wysoki poziom swoich 
realizacji 

• • nie w każdym miejscu założysz skrytkę – 
powodem może być niewystarczająca 
(min. to 200 m w linii prostej) odległość mię-
dzy keszami, brak zgody właściciela posesji 
lub brak możliwości dobrego ukrycia skrzynki

• • o skrytki trzeba dbać, gdyż zdarza się, 
że ktoś je uszkodzi, zabierze element ma-
skowania lub nie odłoży dokładnie w miejsce 
wyznaczone przez współrzędne GPS.

 Lokalne historie zamknięte w 16 skrytkach. 
Włącz aplikację geocachingową i poznaj 

Zacisze widziane oczami jego mieszkańców.

Nocny spacer geocachingowy po Zaciszu,  
fot. Katarzyna Anuszewska
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okres 
trwania 
projektu

lipiec 2020 – czerwiec 2021 

 
niezbędne 
narzędzia

smartfon, bezpłatna aplikacja c:geo 
lub geocaching

ilu było 
uczestników 
projektu

85 uczestników spacerów 
+ 2 tys. wpisów w dzienniku odnalezień

 
 
formy

wywiady z mieszkańcami, spacery 
sąsiedzkie

 
źródło 
finansowania

m.st. Warszawa (Fundusz Animacji 
Kultury)

 
miejsce 
realizacji

warszawskie Zacisze

ile osób 
organizowało 
projekt

10

 
uczestnicy 
projektu

osoby aktywnie spędzające 
wolny czas 

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

redaktor, geokeszer, tłumacz 
z jęz. angielskiego i ukraińskiego, grafik

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Stowarzyszenie Geocaching Warszawa 
(założenie keszy i ich serwisowanie, 
współprowadzenie spacerów)

• • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 
Oddział Targówek Fabryczny, Mieszka-
niowy i Zacisze (wsparcie redakcyjne 
i merytoryczne przy tworzeniu opisów)

• •  Warszawa

• • wspolpraca@zacisze.waw.pl

• • Katarzyna Anuszewska – 
animatorka, trenerka, inicjatorka 
wielu projektów kulturalnych. 
Dwukrotna laureatka Warszawskiej 
Nagrody Edukacji Kulturalnej – 
przyznawanej przez Prezydenta 
Miasta – doceniona m.in za projekt 
geocachingowy realizowany 
na Zaciszu. 

• • strona internetowa

DOM KULTURY ZACISZE

http://www.zacisze.waw.pl/geo-zacisze 
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Gra w przestrzeń − 
laboratorium  
krajobrazu
Marcin Skrzypek 
Lublin

„Gra w przestrzeń” to niekonfrontacyjna zaba-
wa edukacyjna polegająca na wspólnym ukła-
daniu makiety przestrzeni publicznej według 
pewnych zasad. Celem zabawy jest nauka 
kultury przestrzeni – przybliżenie tzw. zwykłym 
ludziom wiedzy o krajobrazie, który ich otacza, 
o jego jakości, zasadach tworzenia; zapozna-
nie ich z elementami wnętrz krajobrazowych 
i uwrażliwienie na piękno i brzydotę otoczenia. 
 Wspomnianą makietę układa się na planszy 
przypominającej działkę budowlaną z opisem są-
siedztwa (np. plac, ulica, rzeka, park, supermar-
ket). Grający siadają po przeciwnych stronach 
planszy, by razem stworzyć makietę, np. domu 
kultury lub szkoły wraz z otoczeniem. W roli pion-
ków do gry otrzymują jednakowe komplety kolo-
rowych klocków wyobrażających budynki, drze-
wa, krzewy i elementy małej architektury. Gracze 
stawiają na zmianę po jednym takim klocku na 
planszy, nie porozumiewając się słowami, wy-
korzystując jedynie zdobytą  wcześniej podczas 
prezentacji lub warsztatów wiedzę o krajobrazie. 
Grę kończy wspólne podsumowanie, a jeśli jest 
więcej plansz, również wspólne porównywanie 
wyników. „Gra w przestrzeń” jest więc rodzajem 
warsztatów składających się z trzech etapów: 
przekazu wiedzy o krajobrazie, budowy makiet 
(czyli gry właściwej) oraz analizy tych makiet. 

 „Grę w przestrzeń” wymyśliłem w 2006 r. 
jako edukacyjną pomoc na warsztaty „Czytania 
krajobrazu” dla nauczycieli organizowane 
przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 
w ramach szkolenia „Czytanie dziedzictwa 
kultury – Środki Świata”. Pierwotnym celem 
gry było zapewnienie uczestnikom warsztatów 
jakiegoś praktycznego działania, utrwalające-
go wiedzę, czym jest przestrzeń i krajobraz, 
ale bez wychodzenia na zewnątrz, bo było to 
niemożliwe z uwagi na brzydką pogodę i ciem-
ności. W ten sposób powstało coś w rodzaju  
„laboratorium krajobrazu” umożliwiającego 
przeprowadzenie podstawowych „doświadczeń 
przestrzennych” na zwykłym stole. 
 Inspiracją do wymyślenia gry była książka 
„Każde miejsce opowiada swoją historię” z roz-
działem o wnętrzach krajobrazowych pokazu-
jącym, że przestrzeń nie jest pustym miejscem, 
jak zazwyczaj się uważa, lecz siecią relacji. 
Drugą inspiracją była „Gra w abstrakcję” lubel-
skiego plastyka Romana Pukara polegająca 
na naprzemiennym malowaniu znaków na 
kartce przez dwie siedzące naprzeciw siebie 
osoby. Wystarczyło zastąpić znaki malarskie 
elementami makiety wchodzącymi ze sobą 
w relacje krajobrazowe, aby otrzymać „Grę 
w przestrzeń”.

 Krajobraz to 
język komunikacji 

społecznej.
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Grę prowadzi osoba mająca wiedzę o kra-
jobrazie i umiejąca animować grupę. Etap 
przygotowujący uczestników do gry może mieć 
bardzo różną formę: od zwykłej prezentacji ze 
slajdami, po warsztaty fotograficzne w miejskim 
plenerze. Na tym etapie najważniejsze jest 
przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy 
o składnikach wnętrz krajobrazowych, takich 
jak: brama, okno, ściany, podłoga, strop, element 
we wnętrzu, oś widokowa itd. Uczestnicy powinni 
zrozumieć, w jaki sposób wzbogacają one nasze 
otoczenie i jakich przeżyć dostarczają. 
 Każdy ruch w grze oznacza dołożenie do 
makiety swojego elementu w odpowiedzi na 
element umiejscowiony przez drugą osobę. 
Zasadniczo więc budowa makiety polega na 

odgadywaniu intencji drugiego gracza zgodnej 
ze wspólną wiedzą o krajobrazie. Dzięki temu 
grający uczą się nie tylko, że przestrzeń to sieć 
relacji między znajdującymi się w niej obiek-
tami, ale również sieć relacji między ludźmi, 
którzy te obiekty umiejscawiają na wspólnym 
terenie dla wspólnego dobra. 
 Rezultatem gry są różne makiety będące 
odzwierciedleniem tego, na ile gracze na-
wiązali bezsłowną współpracę i umieli wyko-
rzystać wiedzę zdobytą w pierwszej części 
warsztatów. Oddaje to realne procesy dziejące 
się powoli na naszych oczach w przestrzeni 
publicznej: do istniejących zabudowań i in-
nych obiektów dokładane są kolejne. Nikt nie 
projektuje całości. Ostateczny efekt zależy od 

„Gra w przestrzeń” w Tbilisi ,10.06.2015 r. „Budowa” 
domu kultury. Warsztaty dla aktywistów miejskich. 
Charakterystyczne umieszczanie drzew w centrum 
planszy, fot. Marcin Skrzypek

„Gra w przestrzeń” we Lwowie, 09.09.2014 r. „Budowa” 
domu kultury. Warsztaty dla aktywistów miejskich. 
Charakterystyczne umieszczanie dużych budynków 
w centrum planszy, fot. Marcin Skrzypek
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„Gra w przestrzeń” we Lwowie, 09.09.2014 r. „Budowa” 
domu kultury. Warsztaty dla aktywistów miejskich. 
Charakterystyczne umieszczanie dużych budynków 
w centrum planszy, fot. Marcin Skrzypek

tego, czy autorzy kolejnej zmiany potrafią do-
stosować ją do kontekstu i wykorzystać twór-
czo zastane możliwości zgodnie z zasadami 
ładu przestrzennego. 
 „Gra w przestrzeń” ma wiele dodatkowych 
implikacji i wariantów. W podsumowaniu można 
analizować popełnione błędy lub tylko chwalić 
pozytywne rezultaty. Można jej używać do 
konsultacji społecznych, integracji albo nawet 
w celach terapeutycznych. Można zmieniać 
jej zasady, aby grający mogli poprawiać swoje 
makiety aż do osiągnięcia zadowalającego 
efektu lub wspólnie wybierać i nagradzać naj-
lepszą makietę. 
 Obecnie posiadam 5 zestawów gry dla 
10 osób. W przyszłości chciałbym nawiązać 
z kimś współpracę w celu rozwoju gry: opraco-
wania „podręcznika” krajobrazu, reguł do kon-
kretnych zastosowań gry oraz udoskonalenia  
wyglądu klocków i plansz.

„Gra w przestrzeń” to kameralne warsztaty edukacyjne 
przybliżające zwykłym ludziom wiedzę o sztuce tworzenia 
ładnego krajobrazu i dobrej jakości przestrzeni publicznej. 
Składa się z trzech etapów: przekazu wiedzy o krajobrazie, 
budowy makiety miejsca publicznego i dyskusji o rezultatach. 
Właściwa „Gra w przestrzeń” jest niekonfrontacyjną zabawą 
edukacyjną przypominającą szachy, w której szachownicę 
zastępuje plansza symbolizująca plac budowy, zamiast pionków 
używa się kolorowych klocków wyobrażających budynki, zieleń 
i małą architekturę, a językiem porozumiewania się graczy jest 
zdobyta wcześniej wspólna wiedza o krajobrazie.

„Gra w przestrzeń” w VIII LO im. Zofii Nałkowskiej 
w Lublinie, 17.11.2010 r.
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ile osób 
organizowało 
projekt

1

okres 
trwania 
projektu

bezterminowy

 
niezbędne 
narzędzia

stół o wymiarach ok. 90 × 90 cm, przy 
którym można usiąść po przeciwnych 
stronach, dwa krzesła, laptop, projektor, 
ekran

 
źródło 
finansowania

Urząd Marszałkowski w Lublinie, 
Politechnika Lubelska, środki własne

 
miejsce 
realizacji

• • Ośrodek „Brama Grodzka − Teatr NN” 
w Lublinie, ale samą grę można 
przeprowadzić gdziekolwiek

ilu było 
uczestników 
projektu

100

 
 
formy

7 warsztatów

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

grę prowadzi osoba znająca się 
na wnętrzach krajobrazowych, 
umiejąca animować grupę i samą 
„Grę w przestrzeń”

 
uczestnicy 
projektu

seniorzy, uczniowie, studenci, uczestnicy 
Giełdy Projektów NCK 2021 oraz 
aktywiści miejscy ze Lwowa i Tbilisi

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Dorota Wójcicka (kierowniczka projektu 
„Czytanie dziedzictwa kultury − Środki 
Świata”)

• • praktykanci Ośrodka „Brama Grodzka − 
Teatr NN”

• • studenci Politechniki Lubelskiej i ich 
nauczyciel Hubert Trammer, którzy 
stworzyli dwie edycje kompletów gry

• • Roman Pukar (autor „Gry w abstrakcję”), 
który nagrał film dokumentalny o grze

MARCIN SKRZYPEK

• • Lublin

• • marcin@tnn.lublin.pl

• • Marcin Skrzypek – ur. 1972, 
anglista, od 1992 r. muzyk Orkiestry 
św. Mikołaja, od 1998 pracownik 
Ośrodka  „Brama Grodzka − Teatr 
NN”, od 2006 r. koordynator pro-
gramu „Forum Kultury Przestrzeni”. 
Członek Rady Programowej 
Kongresu Obywatelskiego. 

• • strona internetowa 
Facebook

https://ulublin.eu/gra-w-przestrzen
https://www.facebook.com/grawprzestrzen
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Fot. Tomek Słupski / Bartek Bartosiński
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Sesja 
posterowa

Fot. Tomek Słupski / Bartek Bartosiński
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Michał Brezdeń, „#Twoje15km – Poznaj najbliższą okolicę i daj się zaskoczyć!” 
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Bytomskie Centrum Kultury, „Becekowe mozaiki”
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Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, „Geo-Zacisze”
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Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, „Gra w Przestrzeń”



114

Anna Elsner, „Kolorowa Wola Cygowska”
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Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, „Mały przyrodnik. Przygoda w Kazimierzu Dolnym”
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Lubelska Grupa Badawcza, „Mapa Sentymentalna ulicy Zamojskiej i okolic”
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Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, Ogród Społeczny „Kulturalny Ogród”
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Fundacja Wszyscy Obecni, „Po Sąsiedzku”
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Słupski Ośrodek Kultury, „Przesilenie”
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Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, „Tropami Gminy Zabierzów”
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Teatr Zagłębia, „Zagłębie//Śląsk”
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animacja 
+  krajobraz
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